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Větrný zimní podvečer na Malé Bukovině (foto J. Mečíř)

 Vážení čtenáři Regionálního 
zpravodaje, rád bych Vás na za-
čátku roku 2020 pozdravil a zá-
roveň bych Vás chtěl pozvat na 
několik akcí buď do kostela sv. 
Vavřince v Jezvém nebo do kos-
tela Panny Marie v Horní Polici.

První etapa obnovy hornopolic-
kého areálu v ceně blížící se 110 
miliónům Kč se blíží do finiše. 
Podle smlouvy by práce měly být 
hotové ke konci dubna 2020. 
V tuto chvíli se dokončuje opra-
va krovu na hlavní lodi kostela. 
Krov byl v naprosto havarijním 
stavu a odborníci nám řekli, že 
oprava přišla pět minut po dva-
nácté. Krovu hrozilo zřícení, což 
bylo patrné i z toho, že některé 
trámy se neodnášely v rukou, 
ale vybíraly lopatkou. V interié-
ru kostela je téměř vše připrave-
no na montáž zrestaurovaného 
mobiliáře. Bude nás čekat velké 
překvapení, protože původní 
podoba oltářů i kazatelny byla 
zcela jiná, než jak jsme je dosud 

znali. Ze stavebních prací v inte-
riérech zbývá dokončit omítky 
a podlahy na oratořích a empo-
rách, kde se bude nacházet mu-
zejní expozice.
Slavnostní otevření kostela plá-
nujeme na sobotu 27. června 
2020. Náš plán je takový, že by 
v předvečer, tj. v pátek 26. červ-
na 2020 byla tisková konference 

a prohlídka pro akreditované 
novináře a odbornou veřejnost. 
Sobotní slavnost by začala 
v 10 hodin. Při mši, na níž jsme 
z duchovenstva pozvali litomě-
řického biskupa Jana Baxanta, 
apoštolského nuncia v České re-
publice a děkana diplomatické-
ho sboru, arcibiskupa Charlese 
D. Balva a emeritního augsbur-

ského biskupa Konrada Zdar-
su, by byl požehnán obnovený 
kostel a obnovené varhany, po 
mši potom tři nové zvony. Po 
přestávce by následoval varhan-
ní koncert, premiéra projekce 
filmu o obnově poutního areálu 
a vernisáž výstavní expozice. Na 
farní zahradě bychom završili 
tento slavnostní den společným 
setkáním u dobrého jídla a pití.
V neděli 28. června by se slav-
nostní třídení završilo poutní 
slavností. Mše opět začne v 10 
hodin. Zatím si to, prosím, po-
znamenejte do kalendáře, poz-
ději bude podrobný program 
k vidění na plakátech a pocho-
pitelně na internetových a face-
bookových stránkách farnosti 
Horní Police. Ještě před otevře-
ním obnoveného areálu bych 
Vás ovšem rád pozval na oslavu 
Velikonoc, která se bude konat 
v kostele sv. Vavřince v Jezvém.

(pokračování na str. 2)

Pozvánka z farností H. Police, Jezvé a Žandova
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(dokončení z titulní strany)

Na Květnou neděli 5. dubna 
2020 bude v 15 hodin mše sv. 
Zelený čtvrtek si připomeneme 
mší 9. dubna v 17 hodin. Velko-
páteční obřady budou 10. dub-
na v 17 hodin. Nejslavnostnější 
bohoslužba celého roku začne 
v sobotu 11. dubna ve 21 hodin. 
Při ní bude pokřtěn jeden do-
spělý člověk. V neděli 12. dubna 

kostele sv. Bartoloměje v Žan-
dově. Je to ještě v jednání, ale 
včas dáme vědět.
Možná se ptáte, proč mezi 
dokončením stavebních pra-
cí v Horní Polici a otevřením 
kostela jsou skoro dva měsíce? 
Bude potřeba všechno uklidit 
a připravit, někde budou nějaké 
drobné závady, které bude tře-
ba odstranit. Byli bychom rádi, 
kdyby slavnost proběhla bez-

bude mše v 10 hodin a po ní bu-
dou požehnány přinesené pokr-
my. Velikonoční oslavy završíme 
v pondělí 13. dubna 2020 mší 
v 15 hodin.
5. června 2020 nás čeká již tra-
diční akce – Noc kostelů. Pro-
gram začne v 18 hodin v jezvec-
kém kostele. Letos bychom rádi 
nějakým způsobem také ve spo-
lupráci s městem Žandov pod-
nikli něco v dlouho uzavřeném 

chybně a všechno bylo v klidu 
připraveno a dotaženo.
Milí přátelé, těším se na Vás při 
jakémkoli setkání ať v kostele 
při bohoslužbách nebo kdekoli 
jinde. Ať se Vám dobře daří.

Stanislav Přibyl,
administrátor farností 

Horní Police, Jezvé a Žandov
www.marianskapolice.cz

FB @marianskapolice

Pozvánka z farností H. Police, Jezvé a Žandova

Dne 30. 11. 2019 v zasedací místnosti OÚ Stružni-
ce proběhla přednáška na téma „Stružnická škola 
a předválečné hospody“. Pan Fletcher velice pouta-
vě a zajímavě vyprávěl o historii jednotlivých objek-
tů ve Stružnici, které doprovázel promítáním dobo-
vých fotografií. Bylo úžasné sledovat účastníky, jak 
si zavzpomínali a na obrázcích se poznávali. Děkuji 
panu Fletcherovi za příjemné odpoledne. Takové 
pohlazení na duši každý z nás potřebuje častěji.

Monika Habartová - starostka

Poděkování panu 
Petru Fletcherovi
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Vánoce přicházejí pravidelně 
každý rok, vždy voní jehličím, 
purpurou nebo františkem. 
Nejprve přicházejí nenápadně, 
v klidu. Ale pak nastane jakýsi 
obrat. Dny rychle utíkají a Váno-
ce jsou přede dveřmi. A tyto dny 
jsou vždy poznamenány chva-
tem, přípravami, nákupy, úkli-
dem i pečením cukroví. Chceme 
mít svůj dům či byt vyzdobený. 
V oknech i na dveřích se ob-
jevují kouzelné drobnosti. Do 
vázy nezapomeneme dát jehličí 
a s ním i jmelí, na stůl adventní 
věnec. V obchodech najdeme 
svícny i věnce, ale chtěli jsme si 
to vše vyrobit. Tatínkové, ma-
minky i jejich ratolesti se sešli již 
24. listopadu a celé odpoledne 
jsme vyráběli všechno na výzdo-
bu domácností, ale i obce. Děti 
pak vyrobily ozdoby na společ-
ný vánoční stromeček. Bylo to 
užitečné a příjemné odpoledne. 

mi Emou a Vojtou, potom s dív-
čím Českokamenickým X-tetem. 
Ani na jednom setkání nechybě-
lo občerstvení, které jsme připra-
vili. K chuti přišel guláš s bageta-
mi i svařené víno a mošt. Ženy se 
pochlubily upečeným cukrovím 
či vánočkou. Ale nejdůležitější 
byla setkání obyvatelů Radče, 
a že jich přišlo opravdu hodně.
Ve výčtu vánočních akcí nesmí 

Matulovi, děkujeme. Říkáme, že 
Advent je nejkrásnějším obdo-
bím roku. Ale pro shon a starosti 
často zapomínáme na to krás-
né, co nám Advent dává. Není 
nic důležitějšího a hezčího než 
setkání s přáteli, známými. Pro-
to jsme letos připravili adventní 
setkání trochu jinak. 30. listopa-
du jsme se sešli u naší kapličky. 
Společně ozdobili vánoční stro-
mek, rozsvítili ho. Děti si přinesly 
dopisy, které „opravdový“ anděl 
odnesl Ježíškovi. Na hřišti pod 
pergolou jsme si u stromečku 
ozdobeného originálními papí-
rovými ozdůbkami, které vyrobi-
la paní J. Šilhavá, poslechli písně 
s vánoční tematikou. Zazpívali je 
žáci ZUŠ Žandov. Před Štědrým 
dnem jsme se sešli znovu. Váno-
ce bez koled, to snad ani nejde. 
Vždyť se zpívají již od 13. století. 
My jsme je poslouchali i společně 
zpívali nejprve s radečskými dět-

chybět ani novoroční výstup na 
Radečský kopec, vysoký 501 m 
n.m. Atmosféra byla výtečná, 
nechyběla dobrá nálada ani pří-
pitek.
Tak ať je rok 2020 pro všechny 
obyvatele Radče úspěšný a po-
hodový. A to jak v soukromém 
životě, tak v tom společném.

Hana Nádraská

Adventní čas v Radči

V lednu jsme přešli na nový kni-
hovnický program Tritius. Snad 
nám v knihovně i čtenářům 
usnadní práci. Čtenář tuto změ-
nu pocítí jen novou podobou 
online katalogu.
Zapojení do projektu Knížka pro 
prvňáčky v rámci projektu SKIP 
(Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků České republi-
ky). Prvňáčci ze ZŠ Žandov i ZŠ 
Horní Police budou chodit do 
knihovny častěji a vše vyvrcholí 
v červnu 2020 pasováním dětí na 
čtenáře.

popovídat. Vždy jednou za 14 
dní v pondělí od 9.00 do 11.00 
hod. Začínáme 20. 1. 2020
Určitě letos uskutečníme pár 
dalších akcí, které se zatím rodí 
a připravují. Nejbližší je Noc 
s Andersenem 27.3.2020 na téma 
odpolední návštěva do světa 
Harryho Pottera. Děti se setkají 
s kouzelným kloboukem, navští-
ví Prasinky, zalétají na koštěti 

BOOKSTART – kniha do života 
v rámci projektu SKIP. Našim 
cílem je nastartovat a pomoci, 
poradit se čtením rodičům s již 
malými dětmi. Tento projekt 
k tomu snad napomůže a zod-
poví otázky rodičů, kdy a co dě-
tem číst. V podobě malého dá-
rečku při vítání občánků.
Prckohraní v knihovně Žandov 
probíhá už od roku 2019 a bude 
stále pokračovat. Přijďte si zkusit 
s nejmenšími dětmi hrátky s cvi-
čením, říkanky, zpívání nebo si 
jen prostě pohrát a maminky 

a vždy u každého stanoviště bu-
dou plnit jednoduché úkoly.
Na závěr se na návštěvníky ob-
racím se žádostí o podněty a ná-
pady, co by chtěli v knihovně 
Žandov nového, jakou akci nebo 
jakou chybějící službu. Vaše 
podněty pište, prosím, na mlk.
zandov@seznam.cz

Pavlína Fuitová, 
knihovnice v Žandově

Co čeká knihovnu Žandov v roce 2020?

Letos bychom rádi za knihovnu Žandov ocenili čtenáře roku 2019. 
V dospělé kategorie byla za rok 2019 první paní Miluše Pasecká 
se 118 přečtenými knihami. Druhé a třetí místo obsadili pan Mi-
roslav Šťastný 108 knih a pan Josef 
Melíšek 85 knih. Největší radost 
mi ovšem v dětské kategorii do 
15 let udělala Jennifer Městková, 
která přečetla 65 knih, jen tak dál. 
V poslední kategorii bych zmínila 
dítko, kterému maminka nejvíce 
četla a to Sabině Ilutanové s 19 
knížkami. Všem přeji i letos krásné 
zážitky s knihami. Všichni dostali 
drobný dárek od Města Žandov.

Pavlína Fuitová,
 knihovnice v Žandově

Čtenáři Roku 2019
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Dům s pečovatelskou službou, 
respektive Pečovatelská služba 
v Horní Polici, slouží svým oby-
vatelům, občanům Horní Po-
lice a okolí téměř čtyřicet let.  
Nájemníci „domu“ jsou s po-

informace o dění v DPS Horní Police
značně zvýšila komfort bydlení.  
Vzhledem k věku jim však největ-
ší potíže dělá bariérový přístup 
k domu – příkrý kopec, schody 
do domu i v domě i nerovný, 
neupravený terén kolem domu. 
I loňský rok 2019 strávili ná-
jemníci domova relativně po-
klidně. Bohužel se nám nevy-
hnuly i nepříjemné skutečnosti 
a jeden nájemník nás navždy 
opustil. Ostatní nájemníci ve 
zdraví oslavili své narozeni-
ny, užili si několik příjemných 
událostí v obci a na závěr roku 
se společně sešli při Vánoční 
oslavě. Pozdravit je přišel sta-
rosta i místostarosta obce, p. 
Luboš Paďour a Ing. Jiří Blekta.  
Jako překvapení připravil pra-
vnuk jedné z obyvatelek domu, 

Vlastimil Kucharovič, malé pře-
kvapení. Jako student III. roč-
níku Zemědělské střední školy 
Libverda, obor floristika, připra-
vil pro všechny obyvatele Domu 
s pečovatelskou službou krásné 
vánoční vazby. Děkujeme. 
Věříme, že se budeme i nadále 
setkávat, děkujeme za dosavad-
ní úpravy domu a do roku 2020 
si přejeme, aby nám obec, jako 
zřizovatel, věnovala dárek v po-
době úpravy okolí DPS. 

Za obyvatele DPS, 
občany H. Police

Mgr. Klára Říhová 
(sociální pracovnice) 

a Marcela Pečená 
(pečovatelka)

skytovanou službou víceméně 
spokojeni. Pochvalují si péči, 
stravu, kterou dováží z místní 
MŠ i vztahy mezi sebou. Obec-
nímu úřadu v Horní Polici dě-
kují za výměnu oken, která 

Náš kolektiv mladých hasičů se 
v novém roce rozrostl o jednoho 
nového člena. Přihlášeno máme 
nyní 12 dětí ve věkovém rozmezí 
6 – 12 let. Bohužel v tomto poča-
sí nelze trénovat na závody ven-
ku, a proto se všechny páteční 
schůzky odehrávají v klubovně 
hasičské zbrojnice. Pro děti tedy 
vymýšlíme různé hry, soutěže, 
úkoly, opakujeme si topogra-
fické značky a učíme se vázání 
uzlů, které jsou jednou z dis-
ciplín závodu požárnické vše-
strannosti. S dětmi v průběhu 
roku plníme povinné úkoly hry 
Plamen. Jedním z nich je např. 

uskutečnění kulturního pro-
gramu. Náš kolektiv mladých 
hasičů tedy pozval Mateřskou 
školu Žandov na besedu, kde 
předvedl své znalosti a doved-
nosti. Dále plánujeme zúčastnit 
se v květnu 2020 prodeje kyti-
ček na Den proti rakovině, který 
se mimochodem také počítá do 
splnění okruhu volnočasových 
aktivit ve hře Plamen. V tomto 
roce nás čeká spoustu soutěží, 
na které je ale třeba se připravit 
venku. Do tréningu se vrhneme 
hned, jakmile nám to počasí 
umožní.

Brigita Kubátová

kolektiv mladých 
hasičů SDH Žandov
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Cingel, M. Kucharovič, K. Zábrano-
vá, J. Kucharovič, R. Vojta. 

18. 1. 2020 se konala Valná hromada 
SDH i v Dolních Habarticích. Jedná-
ní se jako hosté zúčastnili čtyři ve-
doucí mládeže, především z důvo-
du získání informací o práci s dětmi 
od zkušenějších kolegů.

Sobota 25. 1. proběhla ve znamení 
plesu SDH, který vůbec nebyl špatný. 
Sál vyprodaný prakticky v předpro-
deji a těch pár zbylých vstupenek 
se obratem prodalo u pokladny. 
Lístky do tomboly byly pryč během 
chvilky. Dokonce se vyskytl případ, 
kdy jedna skupina prodala polovinu 
lístků dříve, než s nimi došla na sál. 
Tedy na schodech. Děkuji všem, kte-
ří si odložili kabát v šatně a dali tak 
vydělat šatnářce, pro kterou jsou 
utržené koruny jedinou odměnou 
za to, že střeží vaše kabáty až do 
konce plesu. Oceňuji i přístup pří-
tomných příslušníků HZS, kteří pod-
pořili hasičského ducha a zúčastnili 
se plesu ve stejnokroji. O členech 
SDH z Dolních Habartic nemluvě. 
Shrnutí závěrem? Ples se vydařil, hu-
dební skupina Septima opět nezkla-
mala a vypadalo to, že se lidé bavili.

Po čtyřech měsících a několika 
dnech, laicky řečeno, siréna opět svo-
lávala hasiče k zásahu. Možná se ně-
jaký takydobrák pousměje a řekne si 
„Za čtyři měsíce? To my vyjíždíme za 
čtyři dny.“ Určitě spousta jednotek 
vyjíždí častěji než my, ale není smy-
slem naší činnosti pomoc bližnímu? 
A pokud nevyjíždíme, znamená to, 
že nikdo není v nouzi a naší pomoc 
nepotřebuje. To je určitě plus. Ale 
zpět k tématu. Technická pomoc - 
osoba pod strojem je pravděpodob-
ně nejzávažnější událost v novodo-
bé, ne-li celé, historii našich zásahů. 
V praxi to znamená, že se lis umís-
těný na prokladech při zakrývání 
plachtou převrátil na zmíněnou oso-
bu. Naštěstí svědek duchapřítomně 
stroj nadzdvihl vysokozdvižným 
vozíkem. Protože se místo události 
nachází cca 100 m od zbrojnice, byla 
naše jednotka na místě jako první. 
Vzápětí po nás dorazila jednotka 
HZS z České Kamenice a taky JSDH 
ze Žandova. Postupně se zasahující 
u události vyměnili. Nás hned v po-

V sobotu 28. 12. 2019 proběhla v za-
sedací místnosti obecního úřadu 
Výroční valná hromada SDH Vel-
ká Bukovina. Nízká účast členů při 
tomto vrcholném rozhodovacím 
jednání SDH se stala již tradicí, přes-
to že členové obdrželi osobní po-
zvánky. Dle programu VH byla po 
zahájení a přivítání hostů uctěna 
minutou ticha památka zesnulého 
člena bratra Zd. Rosy. Dalšími body 
bylo přednesení zprávy o činnosti 
SDH, zpráva o hospodaření a zprá-
va velitele. Poté bylo přistoupeno 
k volbě nového pětičlenného vý-
boru SDH. Většina navržených kan-
didátů bude po jednohlasém opě-
tovném zvolení ve svých funkcích 
pokračovat i v dalším pětiletém ob-
dobí. Novinkou ve složení výboru 
je nahrazení dvou postů „člen vý-
boru“ konkrétními funkcemi. Nově 
se tedy členem výboru stává revizor 
účtu a úplně poprvé volený hlavní 
vedoucí mládeže. Složení výboru 
SDH po volbách 2019 tedy vypadá 
následovně: STAROSTA SDH: Jaro-
slav Kucharovič, NÁMĚSTEK STA-
ROSTY: Roman Vojta, VELITEL SDH 
(2.NÁMĚSTEK): Petr Fiala, REVIZOR 
ÚČTU: Vlastimil Málek, VEDOUCÍ 
MLÁDEŽE: Václav Cingel. Dále byli 
na VVH podle klíče určeném výkon-
ným výborem OSH zvolení dva dele-
gáti na Sněm delegátů SDH okresu 
Děčín. Dle návrhu byli jednohlasně 
zvoleni J. Kucharovič a R. Vojta. 
Dalším bodem programu byl návrh 
kandidátů na funkce ve vyšších or-
gánech SH ČMS. Členové přítomní 
na VVH SDH Velká Bukovina navr-
hují na funkci starosty OSH Děčín 
bratra Jiřího Vrátila z SDH Boletice 
a na funkci jednoho z náměstků 
starosty bratra Romana Vojtu.

Po přijetí plánu práce na rok 2020 
byli za dosavadní činnost oceněni 
tito členové. 
ČU SDH:  M. Kucharovičová,  
V. Syslová, P. Novák
ČU OSH:  M. Kucharovič,  
V. Cingel, J. Votík 
ČU KSH:  R. Vojta
Medaile za věrnost 10 let: 
V. Syslová 

Dále předal host J. Vrátil odznaky 
a osvědčení novým držitelům od-
bornosti Vedoucí mládeže III – V. 

čátku vystřídali zkušenější příslušníci 
HZS, po příjezdu ZZS převzali péči 
záchranáři a ty po příletu vrtulníku 
nahradili záchranáři z letecké ZS. 
Zraněný byl při vědomí transporto-
ván vrtulníkem LZS do nemocnice. 
O druhý a třetí výjezd naší jednotce, 
stejně jako stovkám jiných hasičů, 
se postarala bouře Sabine v pondělí 
10. 2. 2020. Je až neuvěřitelné, kolik 
toho unesou dráty nízkého napětí. 
Celkem vzrostlý jasan něco váží, ale 
dráty mu odolaly. To byl totiž náš 
první výjezd toho dne. Strom na ve-
dení nízkého napětí v Malé Bukovi-
ně u rybníka. Klasika. Po příjezdu na 
místo zjistit, že to není nic pro nás 
a povolat výškovou techniku. Přijel 
žebřík z Benešova, kluci strom oře-
zali a na zemi jsme si ho již dodělali. 
Pokud jste dlouhodobými příznivci 
facebookové, nebo webové strán-
ky SDH Velká Bukovina a zdá se 
vám tato situace povědomá, není 
to náhoda. Opakuje se během osmi 
měsíců prakticky potřetí. Ale jednu 
kuriozitu jsem při této události pře-
ce jen zaznamenal. Myslím, že tou 
kuriozitou je nejhustší koncentrace 
hasičů u prkotiny. U jednoho spadlé-
ho stromu se sešlo 22 hasičů z nichž 
20 koukalo, jak jeden ovládá žebřík 
a druhý řeže větve. Dobrý průměr, 
ne? Jak již spisovatel Karel Poláček 
kdysi správně spočítal, nás bylo pět. 
Řekněme, že šest lidí přijelo z Bene-
šova s žebříkem a současně s VEA 
Nissan Patrol a ostatní se u našeho 
zásahu vyskytli z Dolních Habartic. 
Vyskákali z dodávky a z CAS. K dru-
hému padlému jasanu jsme vyjížděli 
kolem poledne po druhé větrné na-
dílce. Strom přes komunikaci z Malé 
do Velké Bukoviny těsně nad „Do-
lečkem“. Tato akce proběhla bez 
komplikací, jako koncert. Chvilka 
řezání, odklidit dřevo, zamést vo-
zovku a vyrazit na již druhou obhlíd-
ku katastru. Protože nám v obci díky 
větru občas nejde el.proud a pohon 
vrat u zbrojnice je na elektriku, čekal 
DA Ford Transit připraven na další 
výjezd raději před zbrojnicí. Ne, že 
by vrata při výpadku proudu nešla 
otevřít ručně řetízkem, ale trvá to 
několik dlouhých minut a je to cel-
kem vysilující činnost.

Již několikrát jste se v tomto pří-
spěvku setkali s termínem vedou-

cí mládeže. V průběhu letošního 
jara bychom chtěli zahájit činnost 
kroužku mladých hasičů a z toho 
důvodu absolvovalo pět členů SDH 
začátkem prosince školení k získání 
odbornosti vedoucí mládeže. Všech 
pět členů u zkoušky uspělo. Tři jsou 
připraveni k vedení oddílu mládeže 
a zbylí dva jako záloha pro případ 
potřeby. Takže rodiče ze všech částí 
Velké Bukoviny, pokud máte doma 
potencionálního budoucího hasiče 
ve věku 5 – 18 let, sledujte vývěs-
ní plochy v obci nebo internetové 
stránky SDH. Brzy bude vyhlášen 
nábor.

Ve stejný den, kdy vedoucí mláde-
že skládali ve Verneřicích zkoušky, 
popřál náš velitel kolegům z JSDH 
obce Kytlice k předání nové ha-
sičské zbrojnice do užívání hodně 
štěstí a v zastoupení naší jednotky 
předal Kytlickým hasičům darem 
velký dort.

Až potud jsem psal o událostech již 
proběhlých, nyní tedy o jedné akci 
připravované. Všichni jste již byli zde 
v Regionálním zpravodaji informo-
váni o tom, že jsme začali soutěžit 
a také o tom, že nás to baví. Já osob-
ně jsem u hasičů ve Velké Bukovině 
34 roků a nevzpomínám si, že by 
místní SDH (dříve SPO) za tu dobu 
pořádal hasičskou soutěž. Rozhodli 
jsme se proto rozšířit v našem okrs-
ku počet soutěží v požárním útoku 
i o soutěž vlastní. Jak můžete číst na 
plakátu na jiném místě RZ, bude se 
konat 9. května na hřišti a nazva-
li jsme ji na počest dlouholetého 
starosty SDH „Memoriál Václava 
Vondrušky o putovní pohár staros-
ty obce“. Bude to ročník první, tedy 
zkušební. Nikdo z nás nemá s orga-
nizací soutěže žádné zkušenosti, 
proto o to více oceníme vaši pod-
poru, kterou můžete vyjádřit účastí 
v maximálním počtu. Tímto jste sr-
dečně zváni. Obec Velká Bukovina 
poskytla nejen prostory na pořádá-
ní soutěže, ale jak z názvu vyplývá, 
také zakoupila velký putovní pohár 
pro vítěze. A aby toho nebylo málo, 
zastupitelé již při přípravě rozpočtu 
na tento rok schválili pro SDH fi-
nanční příspěvek na konání akce. Za 
podporu obci děkujeme.

Roman Vojta

Hasiči Velká Bukovina
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V prosinci bylo v knihovně ruš-
no, což je dobře. Nejdříve byla 
v knihovně 7. 12. 2019 andělská 
návštěva. Děti si mohly napsat 
přáníčko Ježíškovi (a nejen děti 
tuto možnost využily). Následně 
po podpisu do andělské knihy, 
napsání přání Ježíškovi, vhození 
přáníčka do Ježíškovy bedýnky 
a andělském zazvonění, aby Ježí-
šek věděl, že přáníčko bylo vho-
zeno, dostali perníček a rolničku. 
Osobně mě překvapilo, kolik lidí si 
přálo zdraví a štěstí pro svoji rodi-
nu. Jen nevím, zda se splnilo přání 
ohledně zrušení školy. Na chodbě 
před knihovnou byla výstava bet-
lémů vyřezávaných, papírových 
i z různých přírodních materiálů. 
Kromě betlémů tam byla spousta 

Sobotní odpoledne 22. února 2020 
se sál hřiště ve Velké Bukovině pro-
měnil ve veselé cirkusové šapitó. Na 
téma Cirkus pořadatelé uspořádali 
i soutěže – děti chodily po laně, sa-
mozřejmě jen položeném na zemi, 
zpívaly nebo recitovaly do mikrofo-
nu, drezúrovaly koně přes překáž-
ky nebo prohazovaly kužely „hoří-
cím“ kruhem, kterým měl původně 
proskočit lev (ale ten by se v něm 
asi zasekl). Samozřejmě za své vý-
kony dostávaly děti i pěkné odmě-
ny, jak jinak, než cirkusové – cukro-
vou vatu, výborné čerstvě upečené 
muffiny, popcorn či vytvarované 
balónky v podobě zvířátek, mečů 
nebo kytiček. Děti i pořadatelé se 

Dalo by se říci, že po mnoha le-
tech přemýšlení, úvah a rozho-
dování konečně nastal historický 
okamžik a členové JSDH Velká 
Bukovina se rozhodli založit 
kroužek mladých hasičů. K tomu-
to rozhodnutí nás vedlo mnoho 
aspektů, ale napíši o dvou nej-
hlavnějších. V naší obci v sou-
časné době není žádná zájmová 
činnost pro naše nejmenší a dal-
ším je snaha o udržení hasičské 
populace a kde jinde začít, když 
ne u těch nejmenších? Pět čle-

a Vánoční horor. Druhá a třetí tří-
da hádala hádanky a známé české 
pohádky. Čtvrtá a pátá skládala ze 
slov věty. Doufám, že se program 

andělů, ať už vyrobených nebo 
nakreslených, svícnů atd. prostě 
nádherných prací od dětí z MŠ, ZŠ, 
ZUŠ. Moc všem zúčastněných tím-
to děkuji a těším se na spolupráci 
i letošní rok. 
13. 12. 2019. přišla na návštěvu 1. A. 
třída ze ZŠ Žandov a 16. 12. 2019 
proběhlo poslední prckohraní 
roku 2019, které bude letos pokra-
čovat. Termíny budou vyvěšeny 
na facebookové stránce Knihov-
na Žandov. 18. 12. 2019 přišli na 
návštěvu žáci z prvního stupně 
ZŠ Horní Police. Dětem jsem pře-
četla vždy pohádku a dle ročníku 
probíhal dále program. První třídy 
vytvářely svůj příběh, ať už to byl 
za Žandov Vánoční příběh nebo 
za Horní Polici Příběh o domečku 

také vystrojili jako praví cirkusáci 
– nechyběla různá cirkusová zvířát-
ka – opice, lvi nebo tygři, ale také 
jsme viděli šašky, klauny, kouzelní-
ky, akrobatky i tanečnice a spoustu 
jiných krásných masek. Doufáme, 
že maškarní řádění se všem líbilo, 
při písničkách si snad všichni pěkně 
zatančili a zaskotačili a společně 
jsme si užili opět jedno báječné od-
poledne. Budeme se těšit na další 
akce pořádané Obcí Velká Buko-
vina a Kulturní komisí Velká Bu-
kovina, v brzké době se například 
budeme těšit 7. března na tradiční 
Masopust. Všem pořadatelům patří 
velké poděkování.

Jiřina Kavková

dětem líbil a zavítají k nám do 
knihovny znovu.

Pavlína Fuitová,
knihovnice v Žandově

nů jednotky absolvovalo školení 
vedoucích mládeže, aby mohli 
zodpovědně vést, předávat zku-
šenosti a vychovávat novou ha-
sičskou generaci. Jestli máš zájem 
poznat nové kamarády, zažít 
legraci, soutěžit, naučit se novým 
věcem, rádi tě uvítáme.

Přijímáme děti od 5 let věku. Pod-
mínkou je samostatnost dítěte.

Jaroslav Kucharovič, 
SDH Velká Bukovina

Prosinec 2019 v knihovně Žandov

Maškarní bál a la Cirkus´

Mladí hasiči v Bukovině
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V sobotu 22. února proběhl 
v Horní Polici tradiční Masopust. 
I v letošním roce přilákal velké 
množství návštěvníků. Začátek 
celého dne nastal již ve 4.30 na 
starém mostě, kdy jsme rozděla-
li oheň pod kotlem. Následovaly 
práce spojené s klasickou zabí-
jačkou. Během dopoledne bylo 
vyrobeno 192 jiternic, 185 jelit, 40 
l polévky. Den předem bylo při-
praveno 11 tlačenek a 35 litrů gu-
láše. O zabíjačkové produkty byl, 
stejně jako loni, ohromný zájem. 
Omlouváme se všem, na které se 
některý z výrobků již nedostal. 
Každý rok se snažíme ladit orga-
nizaci i časy prodejů a nutno říci, 
že i letošní rok byl pro nás velmi 
inspirativní pro některé malé 
změny do budoucna tak, aby se 
dostalo na všechny. V této sou-

Dne 18. 1. 2020 se konala výroč-
ní valná hromada našeho sboru 
a výjezdové jednotky, kde se 
zhodnotila celkově odvedená 
práce za uplynulý rok 2019 a ve-
litel jednotky přednesl plány na 
rok 2020.

V loňském roce do našich řad 
přibylo 5 nových členů. V tuto 
chvíli je tedy ve sboru přihlášeno 
31 členů, a z toho je 15 členů ve 
výjezdové jednotce. 

V roce 2019 bylo naší výjezdové 
jednotce vyhlášeno celkem 53 
mimořádných událostí: 8x po-

zapůjčení restaurace včetně veš-
kerého zázemí. Ani bez tohoto 
vstřícného kroku by akce neměla 
šanci proběhnout. A nutno říci, 
že se jednalo o velmi povedenou 

vybavení. V únoru 2020 se naše 2 
soutěžní družstva zúčastnila 45. 

vislosti chceme velmi poděkovat 
šikovnému řezníku panu Pavlu 
Zítkovi z Verneřic, bez kterého 
bychom se neobešli. Velké podě-
kování patří i Marcelu Gežovi za 

žár, 10x dopravní nehoda, 23x 
technická pomoc, 6x záchrana 
osob a zvířat, 4x únik nebezpeč-
ných látek a 2x planý poplach.

Dne 23. 1. 2020 naši zbrojnici na-
vštívili žáci družiny ZŠ Horní Po-
lice. Začali jsme ukázkou klubov-
ny, kde probíhají schůze našeho 
sboru a také dětský kroužek. 
Dětem jsme odpověděli na ně-
kolik otázek ohledně práce ha-
sičů a chodu dětského kroužku. 
Následně jsme se přemístili do 
garáže na ukázku techniky. Děti 
měly možnost prohlédnout si 
požární automobily a také jejich 

akci. Již dlouho nebylo nutné si 
večer do hospody půjčovat židle. 
Ostatně to bylo znát i na množ-
ství masek, které se zúčastnily 
masopustního průvodu, který 
odcházel ve 13.00 ze starého 
mostu. Moc děkujeme všem, kte-
ří mají o tuto akci zájem a kteří ji 
podpořili buď svojí aktivní účastí 
anebo tím, že nám otevřeli dve-
ře, když jsme procházeli kolem. 
Moc si toho vážíme a jsme moc 
rádi, že se rok od roku množství 
lidí, kteří jsou ochotni popoví-
dat s maskami a nabídnout něco 
dobrého na zub, zvětšuje. Ostat-
ně to dokládá i čas příchodu prů-
vodu zpět na most, který byl až 
kolem páté hodiny odpolední. 
Ještě jednou díky všem a těšíme 
se na viděnou při dalších akcích!

OÚ Horní Police

ročníku mezinárodního závodu 
v Novém Oldřichově. Družstvo 
v kategorii Muži do 35 let obsa-
dilo krásné 1. místo a družstvo 
zařazené v kategorii Ženy, ve 
kterém mimochodem závodila 
i děvčata z řad mladých hasičů, 
se umístilo na 5. místě. 

V rámci naší pravidelné odbor-
né přípravy nás navštívil školitel 
první pomoci pan Jan Smolucha, 
který působí ve Zdravotní zá-
chranné služebně Libereckého 
kraje. Proškolil nás z resuscitace, 
zástavě krvácení, transportu pa-
cienta a různých dalších techni-
kách ošetření.

Brigita Kubátová

Masopust v Horní Polici

Činnost JSDH a SDH Žandov
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Dne 12. 12. 2020 proběhlo na 
OÚ Stružnice příjemné posezení 
s našimi seniory. Všechny účast-
níky přivítaly děti z MŠ Stružnice, 
které společně se svými učitelka-
mi připravily kouzelné pásmo. 
Zpestřením programu byl imitá-
tor Zdeněk Barnet, který svým 
vystoupením všechny humorně 
naladil. Krásné popovídání a za-
zpívání si písniček z dechovky 
trvalo do pozdních hodin. Přeje-
me všem dříve narozeným hodně 
zdraví a stálý důvod k radosti.

OÚ Stružnice

Posezení se seniorySpolečenská 
kronika

V prvním čtvrtletí tohoto roku 
oslavili své životní jubileum 
tito spoluobčané, kterým pře-
jeme do dalších let mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

60 let
Palouček Miroslav, Pabišková 
Jaroslava , Havlíková Hana, 
Kubelková Jana, Bíža Josef, 
Lehoczký Ondrej, Krusman 
Josef, Klimentová Soňa, Ho-
henkreuzová Miluše, Bašíko-
vá Zdenka, Sokolík Jozef

65 let
Růžička Josef , Kocourek Zde-
něk, Žemličková Jana, Šťast-
ný Václav, Poláková Mirosla-
va, Kocinová Lenka, Salačová 
Gizela, Sedláčková Vladimíra, 
Poslušná Jaroslava, Lustyková 
Božena, Maňáková Ludmila, 
Svoboda Ilja, Rybín Ladislav 

70 let
Bláha Alois, Bartoš Milan, 
Štejmová Jaroslava, Jerie 
Václav, Jirka Jaroslav, Koub-
ková Teresa, Chalupová Ma-
rie, Šumová Věra, Trégrová 
Jiřina, Fenyková Jaroslava, 
Bednář Jaroslav

75 let
Tatoušek Jan, Jakubová Jana, 
Pirunčíková Jiřina , Jenšovská 
Danuše, Matuš Petr, Svobo-
dová Pavla, Seidl Karel, Frýd-
ková Jarmila

80 let
Novotný Miroslav, Vojtíšková 
Rita, Cajtler Vladimír, Joslová 
Miroslava, Pešková Jarmila, 
Stieranka Imrich, Papežová 
Olga, Pokorná Zdeňka

85 let
Kiša Roman, Pabiánová Ma-
rie , Stříbrná Květoslava

90 let
Chadimová Bohumila

Farní charity Česká Lípa. Rekordní 
částka, která ve Stružnici a v Je-
zvém převýšila loňskou o 3427 Kč, 
podpoří v letošním roce nákup 
nového dodávkového vozu pro-
jektu Sociální automobil, který na 
Českolipsku sváží denně 23 zdra-
votně hendikepovaných dětí do 
školy a ze školy, čímž pomáhá ro-
dičům v intenzivní péči a dětem 
poskytuje pocit samostatnosti. 
Díky novému vozu bude moci jez-
dit ještě více dětí z dalších měst 
a obcí Českolipska. „Srdečně dě-

V prvních 14 dnech nového roku 
byla ve Stružnici a v Jezvém po-
řádána největší celorepubliková 
dobrovolnická akce tříkrálová 
sbírka 2020. 

Během letošního roku se vykole-
dovalo v ulicích Stružnice a v Je-
zvém, v domácnostech, na úřadě, 
v obchodech či při mši 17 234 Kč 
z celkových 207 767 Kč, které byly 
vhozeny v 11 městech a obcích 
našeho regionu do úředně za-
pečetěných tříkrálových kasiček 

kujeme vedení obcí Stružnice/
Jezvé a panu faráři Stanislavu 
Přibylovi za podporu a pomoc při 
organizaci sbírky a Janě Háblové, 
Evě Ortové a žákům ZŠ Stružnice 
za energii a nadšení, s nimiž se 
zhostili rolí tří králů a vedoucích 
skupinek. V neposlední řadě pa-
tří obrovské díky všem občanům 
Stružnice a Jezvé, kteří do kasiček 
přispěli,” řekla za Farní charitu 
Česká Lípa koordinátorka Tříkrá-
lové sbírky Pavla Bratršovská.

Jiří Gottlieber

tříkrálová sbírka ve Stružnici 
a v Jezvé podpořila nákup vozu 

pro hendikepované děti
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Zápis z Výroční členské schůze 
dne 27. ledna 1963 nám přiblíží, 
čím žili naši sportovci před 57 lety.

Schůzi zahájil Karel Čerych, mís-
topředseda, protože se nedostavil 
nemocný předseda O. Sladomel. 
Uvítal všechny přítomné členy 
jednoty a přikročilo se ke zvolení 
návrhové komise, do které byli 
zvoleni Tomáš Žiak, Karel Forman 
a Milan Bajtler.  V hodnotící řeči, 
kterou pronášel místopředseda K. 
Čerych bez přípravy, neboť zprávu 
měl mít připravenou předseda Sla-
domel, se zmínil o slabé činnosti 
Sokola kromě Malé Bukoviny, kde 
byla ZTV. Hlavní činností jednoty 
byla kopaná. Po své zprávě pře-
dal slovo jednateli Jaroslavu Po-
kornému, který ohlásil stav členů, 
kde jich z let minulých bylo 36 se 
starými legitimacemi. Nyní bylo 28 
legitimací vyměněno za nové. Je 
potřeba v roce 1963 získat alespoň 
10 nových členů.

Zdeněk Rosa, hospodář, přednesl 
zprávu o finančních prostředcích 
a revizoři Vladimír Šíla a František 
Zeman zjistili pořádek v pokladně 
až na výjimky, kde předseda Sla-
domel má u sebe účet za uhlí.

Předsedající Karel Čerych poté ote-
vřel diskusi, do které se jako první 
zapojil Čerych Jaroslav a jeho slova 
byla příkladná. Zmínil se o mláde-
ži, kde přes zimní období by bylo 
možno pořádat závody na lyžích 
a přes léto uskutečňovat závody na 
hřištích. František Zeman jeho slova 
potvrdil. Dále se do diskuse zapojili 
pánové Havlík, Pokorný, Čerychové 
a Zeman. Hovořilo se o inventari-
zaci nářadí v TJ a větší spolupráci 
mezi Malou a Velkou Bukovinou 
v oblasti ZTV. Nářadí aby bylo vza-
to pod Malou Bukovinu a cvičení se 
provádělo alespoň jednou týdně.

Poté přečetl Tomáš Žiak návrh 
kandidátky do výboru:

předseda Vladimír Růžička, místo-
předseda Vladimír Šíla, tajemník 
Jaroslav Pokorný, propagace Jaro-
slav Krška, hospodář Zdeněk Rosa, 
metodik Erich Möser, zdravotník 
Alois Duda, mládež Jaroslav Molo, 
revizoři O. Sladomel, M. Tomšíček, 

F. Havlík, náhradníci Karel Čerych, 
František Zeman, Josef Rajchl.

Usnesení přečetl Jaroslav Krška:
1/ každé čtvrtletí se uspořádají 
s mládeží soutěžní hry. Na jejich 
uspořádání se budou podílet 
všichni členové Sokola.
2/ členové Sokola se zapojí do 
brigád pro JZD a zvelebení obce. 
Pro JZD 200 hodin, pro obec 200 
hodin.
3/ získat 15 nových členů.
4/ zavede se přesná inventariza-
ce nářadí a kontrola členských 
průkazů.

Tajemník MNV František Zeman 
na závěr s uspokojením konsta-
toval, že schůze proběhla proti ji-
ným letům velmi pěkně a vyzdvihl 
zájem o práci s mládeží. Dále byl 
spokojen s usnesením, pochválil 
odpracované brigádnické hodiny 
za uplynulý rok a popřál novému 
výboru hodně úspěchů.

Karel Čerych schůzi v 17 hodin 
s poděkováním všem členům TJ 
Sokol ukončil.

Kronikář obce 
Jaroslav Pokorný

Ze života tJ Sokol Bukovina
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Obec Heřmanice byla pravdě-
podobně pojmenována podle 
svého lokátora Hermannsdorf. 
První zmínka o obci je zazname-
nána v privilegiu papeže Řehoře 
X. z roku 1273. Majitelé obce se 
během věků střídali, v roce 1612 
je v urbáři zákupského panství 
uvedeno: Hermsdorff s krčmou 
vejsadní. Třicetiletá válka se 
Heřmanic téměř nedotkla, a tak 
v roce 1654 zde bylo 8 selských, 
10 chalupnických a 1 zahradnická 
usedlost, navíc 5 chalupnických 
usedlostí pustých a 10 zahrad-
níků své usedlosti obnovovalo. 
Hospodáři zde chovali 48 dojnic, 
39 jalovic, 3 ovce a 6 koz.  V roce 
1713 měli Heřmanice 28 usedlos-
tí z toho 16 o rozloze 4 až 8 ha. 

Obec Valteřice byla založena již 
v době kolonizace území v letech 
1226–1276 za vlády Přemysla Ota-
kara II. K prvním majitelům patří 
páni z Dubé, Vartenberkové. Její 
starobylost dokazuje i její jméno. 
Pochází od ve starověku velmi 
oblíbeného jména Waltr, který 
zde byl buď kolonizátorem, nebo 
rychtářem.
Neblaze na vývoj obce působilo 
rozdělení od roku 1502 na dvě 
části, patřící dvěma pánům. Pravá 
strana od potoka patřila panství 
novozámeckému (dnešní Zahrád-
ky u České Lípy), levá hornopo-
lickému. Hranicí rozdělení obce 
byl potok, který současně napájel 
mlýn, sádky a později i továrnu 
na knoflíky, bylo však pro Valteři-
ce po celá staletí osudné. Naříze-

Dalších 38 chalup nemělo žádné 
polnosti, jejich majitelé provozo-
vali různá řemesla. Byl zde švec,  
3 tkalci, krejčí, panský kovář a šen-
kýř. Ves měla chmelnice o rozlo-
ze 13 ha.  Dne 13. 10. 1778 se pro 
obec Heřmanice odehrála velice 
významná událost, neboť obec 
navštívil císař Josef II. společně 
s generály Laudonem a Laszkym.  
Počet obyvatel postupně vzrůstal, 
v roce 1780 zde bylo již 106 domů. 
V roce 1820 žilo 693 obyvatel ve 
111 domech. Již tehdy zde byly 
dva hostince a olejná stoupa¹. 
V roce 1884 žilo v obci 671 obyva-
tel ve 115 domech. Obyvatelstvo 
se živilo především zeměděl-
stvím, sadařstvím a chovem do-
bytka. Někteří obyvatelé dochá-

ní dvojí vrchnosti vypočítávané na 
nejvyšší vykořisťování poddaných, 
vedla obyvatelstvo obou částí 
k řevnivosti, sporům a dokonce 
i k vraždám. Rozpory vyvrcholily 
v době pobělohorské (17. století) 
a přivedly valteřické v době sel-
ských rebelií v roce 1680 a snad 
i v roce 1775 na stranu povstalců. 
Teprve rok 1850 – kdy byly zříze-
ny okresní úřady a reformována 
státní správa – znamenal ukonče-
ní tíživého rozdělení obce.
V 18. století měla ves 50 domů 
a pěstovaly se zde veškeré země-
dělské plodiny vč. chmele. Byla 
tu hospoda čp. 37, obchod, skoro 
veškerá řemesla a choval se zde 
dobytek. Od roku 1875 zde byla 
škola. Na východ od obce se na-
šla roku 1812 ložiska hnědého 

zeli za prací do Žandova a Horní 
Police, nebo pracovali v místních 
dvou cihelnách. V roce 1924 zde 
bylo 115 domů a 547 obyvatel. Po 
druhé světové válce zde došlo 
k vysídlení německých obyvatel. 
Poslední odsun ze vsi proběhl 27. 
října 1946. V roce 1945 zde bylo 
téměř 500 nových obyvatel a do 
roku 1972 se stav snížil na 231.  
Obec nikdy neměla kostel ani 
faru a proto byla přifařena ke 
Kravařům. Ze spolků zde půso-
bili Dobrovolní hasiči (zal. 1866), 
Protipožární pojišťovací spolek, 
Školský spolek, a také Nadace 
na podporu chudých. V roce 
1881 nechala obec zbudovat po-
mník císaři Josefu II., který byl 
připomínkou stého výročí zruše-
ní nevolnictví. Tento pomník byl 
v roce 1924 přestavěn na pomník 
padlých v první světové válce. Po-
válečný kulturní život v obci byl 
omezený. V letech 1958 až 1959 
byl upraven sál kulturního domu 
(čp. 26), kde se jednou za měsíc 
promítal film a občas se zde po-
řádaly zábavy. Hrálo se zde také 
divadlo. Knihovna sídlila ve škol-
ní budově. Heřmanice měli poš-
tovní úřad v Kravařích, od roku 
1957 ve Valteřicích a nejbližší že-
lezniční stanice je v Horní Polici.
V roce 195O bylo založeno JZD, 

uhlí, které se těžilo. V 1. polovi-
ně 19. století se Valteřice dočkaly 
i vlastní školní budovy, která byla 
postavena jako nadační v letech 
1836 – 1838 pro děti obou národ-
ností. Patřila mezi nejvýstavnější 

které bylo po čase pro špatné 
hospodářské výsledky zruše-
no. Zemědělci se vzdali svých 
přídělů a stali se zaměstnan-
ci Státního statku Zákupy. 
Škola je zde prvně zmíněna 
v roce 1760 a o sto let později 
byla postavená nová školní dvou-
třídní budova, do které chodilo 
125 dětí. Škola byla v provozu 
pouze do roku 1975, kdy byla pro 
nedostatek dětí zrušena. 
Po správní reformě v polovině 
devatenáctého století se Heřma-
nice staly součástí okresu Litomě-
řice a tento stav trval až do roku 
1945. Zároveň Heřmanice byly 
součástí soudního okresu Úštěk 
s výjimkou let 1854 až 1868, 
kdy Úštěk byl i okresem politic-
kým. Od října 1938 byly připojeny 
jako obec k Sudetské župě v Říši 
v rámci landrátu Litoměřice. 
V roce 1949 došlo připojení Heř-
manic k okresu Česká Lípa. Dne  
1. ledna 1967 připadla do Heř-
manic obec Velká Javorská. Od 
1. července 1980 byly Heřmanice 
sloučeny se Žandovem.  

Petr Fletcher

1) Stoupa je zařízení k drcení 
a rozmělňování. Pomocí tohoto 
stroje se zpracovával ječmen či 
pšenice na kroupy, drtil mák

a nejvybavenější na okrese, měla 
např. knihovny s 1 400 svazky 
v obou vyučovacích jazycích, 767 
ks minerálů, 43 hudební nástroje 
pro orchestr, 2 piana, bohaté sbír-
ky fyzikální a zeměpisné.

Historie obce Heřmanice

Historie obce Valteřice

Škola Heřmanice a pomník císaře Josefa

Zenkova nadační škola Valteřice
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(dokončení z předchozí strany)

Zajímavou epizodou v historii Val-
teřic je příběh dvou červnových 
dní z doby prusko rakouské války 
roku 1866. Tehdy se z obavy před 
blížícími se pruskými vojsky vystě-
hoval z České Lípy c. k. okresní 
úřad, berní úřad a finanční stráž 
a uchýlily se do výstavné a pro-
storné valteřické školy. Příznačné 
je, že představitel okresního úřa-
du spolu s komisařem přenechali 
řízení událostí úředníkům a sami 
se věnovali výhodným obchodům 
s ranými bramborami. Valteřice se 
staly přechodně na dva dny (24. 
a 25. 6. 1866) sídlem okresu.

Výrazným svědectvím růstu Val-
teřic je ale např. rok 1880, ve 
kterém dosáhly 610 obyvatel, 
sídlících ve 104 domech. Valteřičtí 
byli podnikaví. Rychle se oriento-
vali podle potřeb doby. Např. ve 
starší době, kdy se hojně kupo-
valy tvarohové syrečky, pěstovala 
se v obci celá kozí stáda a po do-
mech se vyráběly pro trh žádané 
syrečky. Později prosluly Valte-
řice pěstováním obilí a dokonce 
chmelu. V době sklářské konjunk-
tury se v obci rozmohlo broušení 
skla. Celkově byla obec známa 
v širokém okolí i prodejem sena, 
dřeva, medu a másla. Pěstovaly 
se zde i rybí násady. Po půl sto-

letí skýtala obyvatelstvu obživu 
i Lehnerova továrna na knoflíky 
(čp. 96)
V roce 1921 zde žilo 466 obyva-
tel, všichni německé národnos-
ti, ve 104 domech. V době první 
republiky byly Valteřice součástí 
českolipského politického okresu. 
V obci existoval bohatý spolkový 
život.  Kromě jiných spolků zde 
existovalo i vodní družstvo (1929 
– 1935), které organizovalo a pro-
vádělo melioraci pozemků. 
Po skončení druhé světové války, 
došlo k odsunu německých oby-
vatel obce. Již v roce 1945 bylo 
v obci napočteno 396 nových 
obyvatel. Není bez zajímavosti, že 

ve zdejší škole bylo zahájeno vy-
učování 3. září 1945 a počet žáků 
v tehdejších dvou třídách dosáhl 
neobvykle vysokého čísla 98.
Začátky poválečného života ne-
byly lehké. Část nových osídlen-
ců pracovala v zemědělství, další 
docházeli či dojížděli na kolech 
do bývalého Textilstroje v Žan-
dově, nebo do bývalé Achillesky 
v Horní Polici. Obec neměla žád-
né hromadné dopravní spojení, 
na neudržovaných vozovkách se 
v noci svítilo ještě petrolejovými 
lampami.

Petr Fletcher

Ve čtvrtek 20. února 2020 jsme v zasedací místnosti OÚ ve Stružnici přivítali sedm nej-
mladších občánků naší obce. Děti z MŠ Stružnice svým krásným vystoupením zpestřily 
program. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a obdrželi pozornost od OÚ.

Rodičům ještě jednou přejeme hodně zdraví, pohody a radosti a dětem, aby navždy 
milovaly své maminky a tatínky a aby šťastně vykročily do života, který na ně teprve 
čeká. OÚ Stružnice

Vítání občánků ve Stružnici

V sobotu 21. března proběhne na sále Beseda v Horní Polici již tra-
diční maškarní bál pro děti. Připraveny budou soutěže, hry, odměny 
a spousta zábavy. Začneme ve 14.00. 
V ten samý den, tj. v sobotu 21. března, můžete také navštívit tradiční 
večerní zábavu, která začne ve 20.00. Kromě výborné muziky a zajíma-
vého předtančení bude na všechny zúčastněné čekat i bohatá a zajímavá 
tombola. Přijďte se pobavit, zatancovat, či jen tak posedět a popovídat. 
Zábava je určena pro všechny bez rozdílu věku. Obě akce jsou pořádány 
společnými silami kulturních komisí Stružnice a Horní Police a jsou ukáz-
kou možné dobré spolupráce mezi našimi obcemi.

OÚ Horní Police

Josefovská zábava 
v Horní Polici 

a maškarní pro děti

ohlédnutí za 
vánočními svátky

Před Štědrým dnem si všichni přejeme veselé a klidné Vánoce a pevné 
zdraví v novém roce. Nikdy by mne nenapadlo, že na Štědrý den bude 
někdo schopen otrávit psa. Za svůj dosavadní život už jsem zažila otravu 
našich koček. Bohužel se pohybují po širším okolí. Proto nelze vyloučit, 
že se jim něco stane. Otrávit psa, který se zdržuje u svého obydlí a rodina 
ho vychovává k poslušnosti, mne nutí toto jednání tvrdě odsoudit. Nechá-
pu, co musí tuto osobu vést k takovému ohavnému činu. Když nemůžeme 
usvědčit viníka, tak alespoň uvést tuto skutečnost pro veřejnost. Cítím smu-
tek s majiteli otrávených psů i koček. Miluše Svobodová, Žandov.
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Aktuality z opravy hornopolického kostela

Hornopolická 
pouť 2020

Máme zájem 
o informace?

Obnoven byl rovněž baldachýn 
v presbytáři. Byla zasazena ob-
novená okna. V restaurátorských 
dílnách se pomalu dokončují čás-
ti mobiliáře – hlavního a dvou 
bočních oltářů a kazatelny.
V exteriéru je obnovována fa-
sáda a především střechy. Krov 
hlavní lodi byl poškozen mno-
hem více, než se očekávalo, míra 
jeho výměny je tedy mnohem 
větší a z toho důvodu práce tr-
vají déle. Pod plachtou se už ale 
práce pomalu dokončují a co 
nevidět se budeme moci těšit na 
novou střechu z pálených tašek.
Zcela obnovena bude do konce 
roku zvonice. Pokud se pozoro-
vateli podaří nahlédnout pod 
lešení a plachty, vidí obnovenou 
fasádu, která bude mít zcela jiné 
barevné pojednání než dosud 
a je třeba říci, že kombinace bílé, 
růžové a šedé jí opravdu sluší. 
Na svém místě jsou i obnovené 
ciferníky hodin a pozlacené ru-
čičky. Sochy již nebudou černé 
jako před opravou, ale i ony jsou 
opatřeny šedostříbrným nátěrem 
tak, jak to bylo v baroku obvyklé.
Velkou proměnou prošel areál 
minulý týden (16.-22. prosince 
2019). Byly dokončeny klempíř-
ské práce na zvonici a osazena 

Jistě si nelze nevšimnout pro-
měn, kterými v těchto měsících 
prochází exteriér kostela Navští-
vení Panny Marie v Horní Polici. 
Poté, co dělníci sundali lešení 
z hlavní kostelní věže a po rela-
tivně krátké době i ze zvonice, 
vidíme již finální podobu fasád 
i střech kostela. Pan farář Stani-
slav Přibyl koncem roku 2019 zve-
řejnil na webových stánkách far-
nosti (www.marianskapolice.cz) 
pár informací o aktuálním stavu 
opravy areálu. Dovolte nám, 
abychom nyní článek s názvem 
„Práce v Horní Polici jsou ke kon-
ci roku intenzivnější“ ocitovali:
„Kdo má možnost pozorovat 
dění při renovaci poutního are-
álu v Horní Polici, nemohl si ne-
všimnout, že práce v posledních 
týdnech jsou intenzivnější. Blíží 
se totiž uzlový bod projektu, kte-
rý nastane 31. prosince 2019.
Již koncem října bylo dokonče-
no restaurování stavebních čás-
tí v interiéru kostela. Můžeme 
se tak těšit z nově nalezených 
původních nástropních maleb, 
obnovených štukových prvků, 
vymalovaného interiéru, stejně 
jako ze zrestaurovaných balus-
trád. Už od poloviny srpna jsou 
v kostele obnovené varhany. 

Rádi bychom upozornili občany Horní Police a oko-
lí, že vzhledem k plánovanému slavnostnímu ote-
vření opraveného hornopolického kostela Navští-
vení Panny Marie bude v letošním roce hlavní pouť 
o týden dříve, tj. v pátek a v sobotu 26. 6. až 27. 6. 

Při plánování pouti se budeme snažit držet osvěd-
čeného programu, snahou je však zavést i nové 
prvky, které pouť osvěží a při kterých si návštěv-
níci přijdou, jak se říká, na své. Pár tipů již máme, 
doufáme, že vše vyjde. Pokud by měl však kdoko-
liv z občanů nápad, co na pouti zlepšit, co nového 
zavést, případně co z pouti zcela vypustit, budeme 
za tyto vaše názory velmi rádi. Své podněty, přání 
či připomínky prosíme sdělujte buď telefonicky na 
číslo 734 158 360 (J. Blekta) a nebo na mailovou ad-
resu mistostarosta@hornipolice.cz, případně přímo 
panu starostovi na e-mail starosta@hornipolice.cz. 
Za jakýkoliv podnět předem velmi děkujeme!

J. Blekta + kulturní komise

Vážení spoluobčané, tento titulek jsem zvolil zcela záměrně, jak jistě většina z vás ví, má 
obec na svých webových stránkách pro občany zdarma ke stažení aplikaci „V obraze“. Tato 
aplikace byla pořízena, aby byla zlepšena a zrychlena informovanost občanů od Obecního 
úřadu.  Vedle této aplikace je nabízena občanům služba zasílání e-mailu a také výstražný va-
rovný systém, který využíváme jako místní rozhlas. Dalšími informačními kanály jsou vývěsky 
v obci, facebook a samozřejmě úřední deska Obecního úřadu. V současné době zkoušíme za-
vést pro vás službu „HLÁŠENÍ ROZHLASU“, o které stejně jako o výše uvedených možnostech 
získáte podrobné informace na webových stránkách obce, nebo na Obecním úřadě. Tato 
služba poskytuje šest informačních kanálů pro občany a je ve zkušebním provozu na dobu 
tří měsíců, ve kterých budeme monitorovat zájem o tuto službu a dle toho bude rozhodnu-
to, zdali ji budeme nadále využívat, či nikoliv. Zde je třeba zdůraznit, že veškerá snaha o při-
blížení informací občanům je závislá na občanech samotných. Pokud se nepřihlásí k odběru 
zpráv, nebo nedají souhlas s jejich zasíláním, nezbývá mnoho možností jak občany efektivně 
a hlavně rychle informovat. Zde hovořím například o událostech posledních dní, kdy díky 
silnému větru docházelo a zcela jistě docházet bude k výpadkům el. proudu. Dále jsou to ha-
várie vodovodního řadu, různá krizová hlášení, ale také pozvánky na kulturní akce, inzerce 
a podobně. Všechny tyto informace mohou být u vás, občanů, téměř okamžitě, stačí udělat 
jednu věc, a to přihlásit se k odběru a vybrat si jakou formou chcete být informováni. Věřím, 
že tato služba přinese oboustrannou spokojenost a dokáže v případě zájmu zajistit rychlou 
informovanost všech občanů. Jaroslav Kucharovič, starosta obce

To ovšem není vše. Po krátké 
přestávce bude následovat dru-
há etapa obnovy, zahrnující pře-
devším fasády ambitů. Tyto prá-
ce by měly začít v létě roku 2020 
a skončit do roku 2021.
Celkově bude obnova stát více 
než 125 mil. Kč. Je financovaná 
z grantu Evropské unie (IROP), 
z prostředků Libereckého kraje 
a mnoha dárců z domova i ze 
zahraničí. Pokud byste chtěli při-
spět i Vy, je to možné na účet č. 
900444379/0800. Dar je možné 
odečíst od základu daně z pří-
jmu.
Všem, kdo se na obnově jakým-
koli způsobem podílí, ze srdce 
děkuji.

Stanislav Přibyl, administrátor

Nezbývá než doufat, že všechny 
práce již proběhnou bez kom-
plikací a že výše zmíněný termín 
slavnostního otevření kostela, tj. 
sobotu 27. 6., již nic neohrozí. 
A znovu připomínáme, že kvůli 
tomuto datu je v letošním roce 
v Horní Polici posunuta hlavní 
pouť z první červencové neděle 
na poslední červnovou, tj. na Pá 
+ So 26. 6. – 27. 7.

Jiří Blekta

hrotnice s reliéfem Panny Marie 
Hornopolické a hořícím srdcem. 
Jako mávnutím proutku se také 
proměnily ambity. Dvě věžičky 
na severní straně byly obnove-
ny a zbylé tři, které již byly pro 
havarijní stav před lety sneseny, 
byly zrekonstruovány. Všechny 
věže jsou opatřeny mědí pati-
novanou do azurového odstínu 
a zlatými makovicemi a zakon-
čeními.
Před námi stojí dokončení fasády 
kostela, které vyžaduje lepší po-
větrnostní podmínky, dokončení 
opravy krovu nad presbytářem 
kostela. Pak už se jen zkomple-
tují zrestaurované oltáře a ka-
zatelna, nainstaluje osvětlení 
a zabezpečovací systémy a upra-
ví okolí kostela. Na svůj čas také 
čeká vybavení expozice, pláno-
vané na empory kostela. Věřím, 
že se vše podaří stihnout do plá-
novaného termínu dokončení 
prací, který je stanoven na konec 
dubna 2020. 
Po tomto datu dostane areál šan-
ci si odpočinout, budou probíhat 
opravy vad a nedodělků, úklid 
a další dokončovací práce tak, 
abychom mohli zrekonstruovaný 
poutní areál otevřít slavnostní 
bohoslužbou 27. června 2020.
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mu za toto patří opětovné velké 
díky! I v letošním roce bychom 
rádi navázali na tuto skvělou 
akci a opět vyjedeme historic-
kým motorovým vlakem s připo-
jeným restauračním vozem. Ten-
tokrát to bude směr Varnsdorf, 
konkrétně do pivovaru Kocour. 
V pivovaru bychom se chvíli zdr-
želi, cca 3 hodiny. Akce bude 
vhodná i pro děti, neboť v pivo-

V loňském roce proběhl první vý-
let historickým vlakem, který byl 
vypraven pouze pro občany na-
šich obcí a města. Jelo se směrem 
přes Benešov na Jedlovou a zpět 
přes Českou Lípu do Horní Poli-
ce. Jednalo se o velmi úspěšnou 
akci, vlak s kapacitou 70 míst byl 
beznadějně vyprodaný. Velikou 
zásluhu na organizování celé 
akce má pan Jiří Cikán, které-

varu je i dětské hřiště a minizoo. 
Kdo by příliš neholdoval zlatavé-
mu moku, může se vydat po ze-
leně značené turistické cestě na 
rozhlednu Hrádek – Burgsberg, 
která je na samotné hranici CZ 
a Německa. Trasa je 1.4 km dlou-
há a má převýšení 90 m. Pěší 
cesta by měla trvat přibližně 30 
minut. A nyní nejdůležitější údaj 
– výlet je plánován na sobotu 

Výlet historickým vlakem

2. letní setkání Heřmanice Valteřice
přišly a našly zde svůj domov. 
I po válce se zde dělo mnoho 
zajímavých věcí, ať už se jedná 
o divadlo v Heřmanicích, nebo 
chov koní a jezdecký oddíl ve 
Valteřicích. 
Pokud máte doma nějaké do-
kumenty nebo fotografie, tím-
to bych vás chtěl poprosit o je-
jich zapůjčení k naskenování. 
Podařilo se mi získat několik 
čísel Heřmánku vydávaného 
v letech 1948 a 1949 v Heřmani-
cích a také brožuru „VALTEŘICE 

Po loňském velice úspěšném let-
ním setkání Heřmanice Valteřice 
na letošek připravuji spolu s MÚ 
Žandov další setkání. Letošní 
„Letní setkání Heřmanice Val-
teřice” se odehraje v sobotu 11. 
července v hospodě v Heřmani-
cích. Součástí promítání histo-
rie bude opět i vystoupení pro 
děti, muzika a občerstvení. Co se 
promítání týká, chtěl bych letos 
povídat především o rodinách, 
které do Heřmanic, Valteřic, ale 
také Velké Javorské po válce 

prve v půlce ledna, můžete zde 
již nyní nalézt zajímavou historii 
výše zmíněných obcí. Neustále 
přidávám další a další materiály, 
a to nejen z období před 2. svě-
tovou válkou. Mám již připra-
veny nějaké materiály po roce 
1945, které postupně přidám. 
Doufám, že mi ve shromažďová-
ní materiálů a naplnění těchto 
webových stránek zajímavým 
obsahem pomůžete i vy.

Petr Fletcher 
www.hermanice-valterice.cz

v perspektivách času” vydanou 
ve Valteřicích v roce 1976, ze 
kterých při promítání budu také 
čerpat. Mám také několik rodin-
ných příběhů a myslím, že všich-
ni rádi na své předky a doby dáv-
no minulé rádi zavzpomínáme.
Váš zájem o historii těchto obcí 
při loňském setkání v Heřma-
nicích mě inspiroval k založení 
webových stránek www.herma-
nice-valterice.cz, což se mi ve 
spolupráci s MÚ Žandov poda-
řilo. Přestože byly spuštěny te-

16. května. Podrobné informace 
o prodeji jízdenek a ceně zveřej-
níme v dostatečném předstihu 
na plakátech, webových a Face-
bookových stránkách obce a for-
mou sms informačního systému, 
do kterého je možné se stále 
zaregistrovat na obecních strán-
kách www.hornipolice.cz. Těší-
me se na vás!

Jiří Blekta + kulturní komise
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kultuRní PRogRAM 
MěStA ŽAnDoV 
A ZuŠ ŽAnDoV

oBeC Velká BukoVinA
PRogRAM kultuRníCH 

AkCí 2020

Myslivecký rybník nad Stružnicí (foto J. Mečíř)

Poslové jara (foto Jan Mečíř)
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Bombarďáci z Police

Děti opět plavou

Babička čte dětem
Hudba je s námi od počátku lidstva a má prokazatelný vliv na psy-
chický i fyzický stav dětského těla. Zvyšuje výkonnost, posiluje pa-
měť a zlepšuje schopnost soustředění se, posiluje imunitní systém, 
utišuje bolesti, odstraňuje deprese a ve výčtu pozitiv by se dalo 
dlouze pokračovat. Protože tohle všechno v naší družině víme, 
rozhodli jsme se založit družinovou kapelu. Každý pátek se schází-
me a společně zpíváme, tancujeme a hrajeme různé hry s hudbou. 
Učíme se nejen zpívat, ale i koordinovat své pohyby v rytmu hud-
by. Pilně se učíme a těšíme se na naše první vystoupení. Zdraví Vás 
BOMBARĎÁCI Z POLICE.

Mgr. Lucie Plačková 
vychovatelka ŠD

Od ledna děti z naší mateřské školy jezdí spolu s dětmi ze žandov-
ské školky na plavecký výcvik do bazénu v České Lípě. Pod vedením 
zkušených instruktorů a instruktorek se učí kouzlu plavání. Všechny 
děti jsou moc šikovné a plavání je moc baví. Po pár lekcích už ská-
čou do vody i ze stupínku, samozřejmě pod dohledem a s pomůc-
kami. Ti troufalejší a starší i bez pomůcek. V dnešní době jsou kurzy 
plavání krásná věc. Kdybych se účastnila takového kurzu v dětských 
letech, dnes bych určitě plavala mnohem lépe. Dnes už do dětí neš-
ťouchají tyčí, ani je nenutí se potápět či jiné nekalosti. Z lekcí odjíž-
dí nadšené děti a zase o něco lepší plavci.  

Za MŠ Velká Bukovina 
učitelka Lucie Bubeníková

V novém roce MŠ Velká Bukovina zavedla nový projekt – Babička 
čte dětem. Propojujeme tak náš zavedený rituál, čtení po obědě 
a spolupráci nejmenších dětí se starší generací. Vždy v pondělí má 
možnost k nám přijít babička a přečíst svou oblíbenou pohádku. 
Nemusí to být babička jen našich školkových dětí, ale kterákoliv ba-
bička, která k nám ráda zavítá a udělá radost svou pohádkou. Děti 
si už od babiček mohly poslechnout například pohádku o Kohout-
kovi a slepičce, Štaflík a Špagetka, O Zlatovlásce a další. Tímto Vás 
tedy zveme do naší mateřské školky a těšíme se jakékoliv pondělí 
ve 12 hodin na babiččino čtení.

Za MŠ Velká Bukovina
Martina Záhorová

V sobotu 23. 11. 2019 žákyně  ze ZŠ Žandov přivítaly básničkami 
a písničkou nové občánky na Městském úřadě v Žandově. Vy-
stoupení se dětem moc povedlo a nově narozeným i jejich rodi-
nám přejeme do života jen to nejlepší. 

Zdenka Kubinová, Vychovatelka ŠD
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Projektový den s SDH Žandov

návštěva Hasíka v Základní škole Horní Police

Hrátky na ledě s MŠ Horní Police

Dne 23.1.2020 jsme se družinou Horní Police navštívili sbor dob-
rovolných hasičů v Žandově. Paní Brigita Kubátová provedla žáky 
hasičskou zbrojnicí, ukázala, kde mají hasiči své zázemí a jejich vý-
jezdovou techniku a vše co k tomu patří. Žáci měli prostor ptát se 
na to, co je zajímá. Seznámili se s tím, jak vypadá buzola, hasičské 
přístroje, plynové masky, vzduchová technika, defibrilátor a jiné. 
Poté přišel pan Ladislav Lepšík kolega paní Kubátové z výjezdové 
jednotky a žákům ukázal, jaká zde mají hasičská auta, co všechno 
se skrývá v těchto autech. Nejvíce žáky zaujala jejich hasičská auta, 
která si prohlédli i zevnitř. Poté na žáky čekal hasič v hasičském ob-
leku. Žáci byli překvapeni a udiveni, že mohli naživo vidět opravdo-
vého hasiče. Všem se toto odpoledne moc líbilo a budeme se těšit 
na další spolupráci. A zároveň hasičům patří velké poděkování za 
krásné odpoledne a obětavou práci.

Lucie Řeřichová   
vychovatelka MŠ Horní Police  

Tak jako v minulých letech naše děti i v letošním školním roce na-
vštívili hasiči z České Lípy. Doprovod jim dělal opět plyšový kamarád 
Hasík, s kterým si děti prvního i druhého stupně (2., 3. a 6. ročník) 
zopakovaly, jak se správně zachovat v různých krizových situacích. 
Návštěva hasičů proběhla ve dvou únorových dnech nejen formou 
přednášky, ale i názorných modelových situací. Všichni žáci i žáky-
ně se velmi aktivně a s nadšením zúčastnili všech aktivit a vysloužili 
si velkou pochvalu. Nyní už se všichni můžeme těšit na dubnovou 
návštěvu hasičské stanice v České Lípě, na kterou se děti s nadšením 
těší. Tímto děkujeme za podnětnou návštěvu a přejeme všem, ať se 
jim vyhýbají všechny nehody, při kterých by se museli na ,,ohnivé 
muže´´ obracet. Hasičům pak klidné služební dny!

Mgr. Veronika Levá

I v letošním školním roce děti z MŠ Hor-
ní Police navštěvovaly SPORTAREÁL 
ČESKÁ LÍPA, kde absolvovaly tzv. „Hrát-
ky na ledě“. Pro mnohé z dětí to bylo 
poprvé, co stály na bruslích a měly led 
pod nohama. Jiné děti jsou již ostřílení 
bruslaři a tak pro ně nebylo bruslení nic 
nového a své umy ukazovaly ostatním 
dětem. Ze začátku byly sem tam něja-
ké pády a děti se učily jezdit na bruslích 
s oporou. Každou lekcí se neskutečně 
zlepšovaly a při posledním bruslení ni-
kdo oporu nepotřeboval. Škoda, že to 
tak rychle uteklo a počasí zimě moc ne-
přeje a není zamrzlé koupaliště v Hor-
ní Polici, protože by děti mohly využít 
zamrzlé vody a chodit bruslit tam. Ale 
nejsme smutní, protože nás od března 
čekají „Hrátky ve vodě“, na které se tě-
šíme a určitě si je užijeme stejně dobře, 
jako „Hrátky na ledě“.

Bc. Pavla Marešová
učitelka MŠ a vychovatelka ŠD
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iPady v ZŠ Žandov
Naše škola a školka se od září 2019 zapojila do ŠABLON II., což je zjed-
nodušeně řečeno čerpání dotací, které si škola vybírá a sestavuje po-
dle svých potřeb. Jednou ze Šablon, kterou jsme zvolili, je využití ICT ve 
vzdělávání. Po mnoha úvahách a konzultacích jsme se rozhodli pro ná-
kup iPadů. IPady nám byly doporučeny jako kvalitní a výkonné tablety, 
které mají jednoduché ovládání, pro školáky praktické a určitě zajíma-
vé. V rámci této aktivity škola nakoupila 30 zařízení již před Vánocemi. 
Ale nejprve jsme se musely i my s iPady naučit pracovat. S paní učitelkou 
Kalenskou jsme prošly školením a navštívily Základní školu Dr. M. Tyr-
še v České Lípě, kde jsme se podívaly, jak pracují s iPady žáci v hodině. 

iQ lAnDiA liberec – vysvědčení 
Dne 30. ledna 2020 bylo žákům naší ZŠ pře-
dáno pololetní vysvědčení ve  vědecko-zábav-
ním centru IQlANDII v liberci.

Samotnému předávání předcházelo sezná-
mení s jednotlivými částmi tohoto moderního 
centra vědy a techniky. Společně s učiteli žáci 
procházeli jednotlivá patra budovy, která na-
bízela spoustu zajímavých atrakcí a exponátů, 
fascinujících experimentů, pokusů a chytré 
zábavy. Do poslední chvíle nikdo z žáků ne-
tušil, že v roli předávajícího vysvědčení bude 
humanoidní robot THESPIAN, který je prvním 
robotem v ČR. Ke každému z žáků promluvil 
a zhodnotil výsledky učení a případné zlep-
šení. Žáci naslouchali v úžasu a s naprostým 
respektem. Tento nevšední zážitek si naši žáci 
opravdu zaslouží. Z počtu patnácti prospělo 
deset s vyznamenáním a s velmi nízkou absen-
cí. Zapojujeme se i do sportovních aktivit, kdy 
výsledkem a pochvalou na vysvědčení je účast 
na okresním a krajském turnaji ve florbalu.  
Zapojují se i do mimoškolních aktivit. Prostře-
dí školy dýchá pohodovou atmosférou, kam 
se žáci těší a s nadšením vítají vše, co je může 
obohatit. Velké poděkování patří rodičům za 
velmi dobrou spolupráci se školou.

Kolektiv ZŠ Stružnice

Pak už stačilo jen iPady nastavit, připravit a jít s nimi do hodiny. Proza-
tím pracují s iPady převážně žáci 3. a 5. třídy a moc se jim to líbí. Výuka 
s nimi je mnohem pestřejší, zajímavější, zábavnější. S aplikací Třída, kte-
rou máme jen my, je možné děti kontrolovat co dělají, je možné jim 
posílat odkazy, vypínat a zapínat zvuk, zamknout iPady. Stále se dále 
učíme další věci a již teď víme, že nákup iPadů byl výbornou investicí. 
Každopádně, jak děti, tak i paní učitelky, všichni jsme nadšení, výuka 
s iPady nás moc baví!

Mgr. Petra Joslová
ZŠ Žandov
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Aktivity žáků Základní školy Stružnice
ŠkolIČkA BRuSleNí
V letošním školním roce naši žáci navštěvovali v průběhu měsíce ledna zim-
ní stadión v České Lípě, kde si osvojili základy bruslení, případně se zdo-
konalili v technice bruslení. Lekce trvaly 60 minut a vedl je zkušený lektor 
po dobu tří týdnů. První lekce proběhla 9. ledna a žáci byli velmi nadšeni.

tříkRáloVá SBíRkA – cHARItAtIVNí Akce
První charitativní akcí našich žáků v novém roce byla účast v Tříkrálo-
vé sbírce. Ve středu 8. ledna se dvě trojice žáků převlékly do kostýmů 
a „koledovaly” v jednotlivých domech v obci. Každou skupinku dopro-
vázel žák hrou na flétnu.  Pod vedením paní Jany Háblové z Farní cha-
rity Česká Lípa se žáci vydali nejdříve do obce Jezvé a následně do obce 
Stružnice. Děkujeme za velice štědré příspěvky a též přejeme “štěstí, 
zdraví, dlouhá léta”…

SNěHulácI PRo AfRIku
Je další charitativní akce, které se žáci naší školy pravidelně účastní. 
V průběhu měsíce ledna žáci vyrobili sněhuláky z různých materiálů. 
V měsíci únoru proběhlo povídání o důležitosti této charitativní akce 
a každý žák se zapojil finanční částkou ve výši 50 Kč, která je odeslána 
na transparentní účet. 

fINANČNí gRAMotNoSt
Žáci 4. a 5. ročníku naší školy se zúčastnili školního kola 9. ročníku sou-
těže Finanční gramotnost, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR ve školním roce 2019/2020 jako soutěž typu B. 
Školní kola byla ukončena dle harmonogramu k 9. lednu 2020. Letos 
se zapojilo celkem 211 základních a středních škol a 22 761 soutěžících 
z celé České republiky. Šest žáků naší školy – Matěj Hýsek, Jára Šafařík, 
Jana Moravcová, Tereza Bendová, Petr Helešic a Irenka Šafaříková zís-
kalo diplom.  První tři postoupili do okresního kola, které bylo zahájeno  
13. ledna 2020. Výsledky z okresního kola dopadly velice dobře. Naši žáci 
získali první místo a postupují do krajského kola. 

SPoRtoVNí AktIVIty
V pondělí 20. ledna se žákyně naší školy zúčastnily krajského kola ve flor-
bale v Liberci. Dívky ve složení: Jana Moravcová, Tereza Bendová, Romana 
Kořenová, Eliška Káchová, Irena Šafaříková se umístily na krásném 4. místě. 
Domů si přivezly pohár, diplom a věcnou cenu. Druhý den ve škole na ně 
čekala ještě sladká odměna a gratulace od spolužáků. V pátek 7. 2. v hodině 
tělesné výchovy, měli žáci možnost vidět a také si sami vyzkoušet pohybové 
cvičení s prvky bojového umění – Dai Sho Jutsu. Pod vedením instruktora si 
vyzkoušeli základní kopy, údery a chvaty používané především v sebeobraně.
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Minimální preventivní 
program 

Plavecká škola

MPP na naší ZŠ pokračuje i v novém roce 2020. Témata jsou nastave-
na k věkové kategorii žákům 1. až 5. ročníku. Program splňuje základní 
postoj prevence. V měsíci lednu jsme se zaměřili na problematiku „KY-
BERŠIKANY“. Důležitost byla kladena na negativní chování a jednání 
prostřednictvím internetu a mobilních telefonů, které je většinou spo-
jené s psychickým týráním jedince. Důležitost byla kladena na ochranu 
vlastního soukromí a osobních dat. V únoru upozorníme na závislostní 
chování a nezdravé trávení volného času u televize a na PC. Březen po-
ukáže na záškoláctví, které je jen krůčkem ke kriminalitě. Na toto téma 
budeme mluvit v měsíci dubnu. Rizikové sporty, a s tím spojená nebez-
pečí, probereme v květnu.  Červen bude rekapitulací všech poznatků. 
V závěru si společně zopakujeme formou testu jednotlivá témata pro-
braná v průběhu tohoto školního roku. Kolektiv ZŠ Stružnice

Jako každý rok zahájily i letos děti z mateřské školy Žandov plavecký 
výcvik ve sportareálu v České Lípě. Dětem se věnují odborně vyškolení 
učitelé plavání – Lucie Plichtová, Alena De Los Reyes, Václav Borkovec 
a Jaroslav Jíra. Z naší mateřské školy jezdí na plavecký výcvik celkem 29 
dětí. Děti jsou rozděleny dle věku a plavecké zdatnosti. Prvních pár lekcí 
máme již za sebou a každá výuka je velmi pestrá, naučná a vždy se bě-
hem lekce najde chvíle, kdy si děti mohou užít vodních hrátek nejen při 
nácviku základních prvků plavání, ale je jim dán prostor i ke hrátkám, 
soutěžím a mohou využít všechny vodních atrakce, které bazén provo-
zuje. Věříme, že pro trenéry výcviku je odměnou to, jak se naše děti na 
každou lekci velmi těší, neboť přístup učitelů je milý, přátelský a vždy 
povzbudivý. Bc.Ludmila Barvínková, MŠ Žandov

kácení dřeviny
Po necelém roce jednání se 
žáci Základní školy Stružnice 
dočkali pokácení vzrostlého 
stromu. Borovice již delší dobu 
ohrožovala bezpečnost nejen 
žáků. Její stav byl vážný a při 
každém trochu větším větru 
docházelo k zlomu zdravých 
větví. Žáci v okolí stromu ne-
mohli užívat školní pozemek, 
kde mají záhony sloužící k pra-
covním činnostem. Po vydání 
povolení OÚ Stružnice už nic 
nebránilo v pokácení dřevi-
ny. Dne 17. 12. 2019 Hasičský 
záchranný sbor z České Lípy 
v rámci cvičení porazil výše 
uvedenou dřevinu. O úklid ne-
jen dřeva ale i větví se posta-
ral pan Petr Holbik. Za veškeré 
dřevo, které si odvezl, uhradil 
pan Petr Holbik obci Stružnice 
finanční částku. 

Kolektiv ZŠ Stružnice

Masopustní karneval
Ve středu 26. února proběhl v naší školce masopustní karneval a bylo 
to opravdu vydařené dopoledne. Od rána, kdy děti chodily v úžasných 
maskách a se skvělou náladou, se školkou ozývaly veselé melodie zná-
mých a dětmi velmi oblíbených písní. Některé maminky připravily pro 
zpestření dětem i všelijaké dobroty, za které ještě jednou moc děkuje-
me!! Po svačince se všechny děti sešly ve třídě Soviček, kde bylo vše pro 
masopustní karneval skvěle připravené. Děti soutěžily, tančily a průběž-
ně se posilňovaly pohoštěním od maminek. Celé dopoledne se mimo-
řádně povedlo a všechny děti včetně paní učitelek si to moc užily!!

Bc. Barbora Váchová, MŠ Žandov
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učili jsme prvňáčky

Poděkování za 
sponzorský dar

Pochop přírodu 
a živočichy v ní

Během naší školní docházky se u nás ve škole často realizují různé 
typy projektového vyučování, v nichž se propojují žáci různých roč-
níků. Nebo také pořádáme akce, kdy starší žáci připravují aktivity 
a program pro mladší žáky, tím pomáhají učitelům se vzděláváním 
těch mladších. Podobné je to i s akcí, o které Vám, milí čtenáři, chci 
napsat několik řádků. Jako žákyně 9. ročníku Základní školy v Horní 
Polici se rozhoduji, jakou střední školu a jaký obor si zvolím. Chtěla 
bych studovat předškolní a mimoškolní pedagogiku, a proto jsem 
byla požádána v rámci kariérní přípravy, abych vymyslela program 
pro první třídu na hodinu tělesné výchovy. Abych na prvňáčky ne-
byla sama, tak mi jako tým šli pomáhat mí spolužáci a spolužačka 
– Vojta Kurjak, Lukáš Webera a Karolína Flíčková. Pro děti jsme si 
připravili různé zábavné hry, např. „opičí dráhu“, nebo si děti po-
prvé vyzkoušely gymnastické kruhy. I náš tým se účastnil některých 
her a malí prvňáčci tak soutěžili proti nám, deváťákům. Moc jsme 
si to spolu užili a našim nejmenším spolužáčkům se to také líbilo. 

Nikol Kneiflová, Vojta Kurjak, 
Lukáš Webera a Karolína Flíčková

Rádi bychom jménem pedagogů a žáků Základní školy Horní Police 
poděkovali za sponzorský dar, který firma Barstech s. r. o., sídlící 
v Novém Boru, věnovala naší škole. Finanční částka 5000,- Kč byla 
použita ke koupi pomůcek do hodin hudební výchovy. Děkujeme 
firmě za finanční podporu. Mgr. Lucie Plačková

V úterý 11. 2. naší školu navštívil pan Pavel Wolejník, sokolník, který 
dokázal poutavě naším žákům vyprávět o přírodě. EVVO jsou pro-
gramy zaměřené na přírodu kolem nás. Mají za cíl vzbudit v dětech 
zájem o přírodu a její význam. Umožňuje jim setkání s nevšedními 
živočichy, které je prvním krokem k poznání přírody.

První část přednášky pod názvem „Lovci a jejich kořist“ byla, jak již 
název napovídá, věnována lovcům a jejich kořistem. Multimediální 
program zaměřený na vynalézavé lovce a jejich neméně vynaléza-
vé oběti. Pomocí videoukázek napínavých soubojů o přežití lektor 
představil nezvyklé způsoby lovu i unikátní způsoby obrany napříč 
celou zvířecí říší – od bezobratlých, ryb a paryb, obojživelníků, pla-
zů až po ptáky a savce. Některé si pak žáci mohli zblízka prohléd-
nout – pan lektor s sebou přivezl nejen pavouka Sklípkana, žábu 
Ropuchu a ještěrku Gekona. Na vlastní oči se tak žáci mohli pře-
svědčit o důmyslných mechanismech, díky kterým mohou být šance 
na přežití nulové nebo až překvapivě vyrovnané. 

Po krátké přestávce následovala druhá část přednášky, která byla 
také velmi zajímavá a poutavá. Pod názvem „Bludy a obludy v pří-
rodě“ byli žákům představeni tito zástupci – pavouci, hadi, ještěrky, 
strašilky, vrány, sovy atd. Ne, právě naopak, tento program je za-
měřen na potlačení uměle vyvolaného strachu a odporu k určitým 
zvířatům, který získáváme v raném věku odkoukáním reakcí jiných 
lidí. Žáci zjistili, proč má každý živočich své místo v přírodě, proč 
vypadá tak, jak vypadá, a že není důvod se bát. Odvážlivci si na 
některé z nich mohli i sáhnout. Program pomohl žákům odstranit 
předsudky vůči často démonizovaným živočichům, a naopak jim 
předvedl, jak dokonalá díky nim příroda je.

ZŠ Stružnice
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Zúčastnili jsme se soutěže t-PRoFi:
talenty pro firmy

PRINcIP MetoDIckéHo PříStuPu: Žáci a studenti pracovali dle metodic-
kého zadání a kromě manuální zručnosti zapojili i znalosti programování, 
matematiky a fyziky.

Krajské kolo pořádané v Libereckém kraji mělo nejpočetnější účast ze 
všech dosavadních krajských kol, účastnilo se ho 8 týmů. I když jsme na-
konec neskončili na „bedně“, rozhodně to nelze brát jako neúspěch. Slo-
žení robotického jeřábu bylo náročné a všem týmům se podařilo sestavit 
funkční modely. A tak rozhodoval čas a trestné minuty za chybné detaily. 
A tak naším největším prohřeškem, kromě využití stanoveného časového 
limitu takříkajíc na krev, bylo opomenutí čtyř kontramatek, ne zcela dů-
razné utažení veškerých spojů a nepřesné vycentrování navijáku jeřábu. 
Opravdu rozhodovaly detaily. 

I tak se naši žáci, jejich partneři z lipské průmyslovky a také kapitán týmu, 
pan Ing. David Svoboda z firmy PVF Schienenfahrzeuge, s. r. o. ze své 
úspěšně dovršené a funkční konstrukce radovali. Tak snad za rok budeme 
moci opět zkusit svůj um.

Miloslav Vítů, ZŠ Horní Police

Ve středu 19. února se naše žákyně a jeden žák zúčastnili krajského kola 
soutěže Talenty pro firmy. Odborná soutěž Talenty pro firmy je tradiční 
akcí Hospodářské komory České republiky (letos se koná 5. ročník) a zamě-
řuje se na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního 
odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdě-
lávání pro praxi. Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné 
motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního 
prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího 
a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s ši-
rokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských 
subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. Cílem soutěže jsou pod-
pora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ 
i SŠ, podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využi-
tím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ, rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, 
informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků a posilování 
prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejnos-
tí. Soutěže se účastní společné týmy základních a středních škol, během 
soutěže část týmu složená ze žáků ZŠ sestaví základní konstrukci zařízení 
na bázi polytechnické stavebnice Merkur, pro které druhá skupina týmu, 
studenti SŠ, paralelně vyrobí pohonnou jednotku. V časovém limitu 3 ho-
din tak týmy měly za úkol postavit a zprovoznit nový, funkční a pohyblivý 
model skutečného zařízení.

Za naši školu se soutěže účastnili páťáci, jmenovitě Viktorka Kalinová, Ma-
riánka Varchulíková a Štěpán Melichar. Ze strany ZŠ se tak jednalo o nej-
starší možné soutěžící, i věk středoškoláků byl omezen na druhý ročník SŠ. 
Pro spolupráci v jednom týmu si nás jako partnerskou školu vybrala Střední 
průmyslová škola v České Lípě. Kromě škol byla také důležitá účast výrob-
ních firem, jejichž zástupce vždy tvořil kapitána týmu. Při práci během sou-
těže se tak uplatnily následující principy:

PRINcIP PRAxe Ve fIRMácH: Postupy a dovednosti využívané v rámci sou-
těže mají potenciál pro konkrétní technické profese.
PRINcIP MotIVAce PRo DANou PRofeSI oBoR: Žáci a studenti spolupra-
covali s technickým expertem, reprezentantem úspěšné firmy v regionu.
PRINcIP HoDNoceNí, týMoVé PRáce, úSPěŠNéHo úkolu: Skupina byla 
složena z různých věkových kategorií, které společně musely spojit důvtip 
a týmového ducha.

nové metody 
vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci v MŠ Horní Police se za-
pojili do nové metody vzdělávání předškolních 
dětí v matematické pregramotnosti, která probí-
há v rámci projektu personální podpora – spolu-
financována Evropskou unií. Cílem je prohloubit 
profesní kompetence pedagogických pracovníků, 
prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím 
mentoringu. Zúčastnění pracovníci si mezi sebou 
vyměňují zkušenosti v oblasti forem a metod 
práce, aby se předškolní děti seznámily hravou 
a zábavnou formou s počtem, porovnáváním, řa-
zením, tříděním, prostorovou orientací, vnímáním 
času, vztahu příčiny a následku…. A školka pro ně 
byla hrou. Bc. Pavlína Marešová
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Zahájení revitalizace 
zahrady MŠ Stružnice

Zimní toulky 
přírodou

V lednu byla zahájena rekonstrukce zahrady MŠ Stružnice. Předchá-
zel tomu celý rok příprav, spousty času vymýšlení, tvoření a návrhů, 
které vycházejí především z potřeb docházejících dětí. Školku navště-
vují děti již od dvou do šesti let, proto musí být zahrada přizpůsobe-
na tomuto širokému věkovému spektru. Mezi první viditelné věci, 
které se na zahradě udály, bylo vytrhání starého dřevěného i živého 
plotu. Práce bagru, který po zahradě jen tančil – přestože zatím pou-
ze ničil, byla velkým zpestřením ve školkovském životě a děti ho vždy 
sledovaly s nadšením. My už se těšíme, až sluneční paprsky zahřejí 
zkřehlou hlínu a začneme s dětmi a rodiči vysazovat první keříky, 
stromky a stromečky. Přejme si, ať se návrhy z papíru přenesou do 
reálu co nejrychleji a ať se nová zahrada líbí.

Kolektiv MŠ Stružnice

I když letos není sníh, tak děti myslí na lesní zvířátka. Pravidelně sypou 
ptáčkům do krmítka, rozmisťují na keře a stromy lojové koule, které 
děti samy vyrobily. Jedno dopoledne se děti z mateřské školy vydaly 
k lesu a nesly zvířátkům trochu sena a dobrot, které jim doporučil pan 
myslivec, protože s ním měly besedu. Cestou  zpět do školky děti hle-
daly stopy, které tady divoká zvířátka zanechala a určovaly komu asi 
patří. Dopolední vycházka k lesu se dětem moc líbila, a protože  zima  
ještě zdaleka nekončí, tak si k lesu vyjdeme brzy znovu.

Petra Potenská MŠ Horní Police

Mikulášské vysílání pro babičky a dědečky
na dospěláky se v tomto směru 
úplně zapomíná! Ruku na srd-
ce, vždyť, který mužský si občas 
trochu nazazlobí? A která dáma 
nepotřebuje pěkně pochválit 

V adventním čase skoro po celém 
světě můžeme potkávat Mikulá-
še, anděla, čerta, kteří navštěvují 
především malé děti. Z našeho 
pohledu je to velká škoda, že 

a náležitě ocenit? Protože Struž-
nicko – Bořetínsko – Jezvecké 
TAMTAMY fungují stoprocent-
ně na jedničku, dozvěděli jsme 
se, že v naší obci žijí moc hodné 

babičky a hodní dědečkové, co 
si návštěvu této trojice jedno-
značně zaslouží. Proto se naše 
děti i paní učitelky převlékly do 
kostýmů a vyrazily na „Setkání 
se seniory“. Zde jsme babičkám 
a dědečkům předvedly žertovné 
„Televizní vysílání ze Stružnic-
ko – Bořetínsko – Jezveckého 
revíru“, plné písniček, zpráviček 
a scének. Hlasatelka čertice Dá-
šenka sdělovala pouze optimis-
tické novinky, Mikuláška Lenička 
nadělovala drobné dárečky. Děti 
s paní učitelkou Martinkou a Ro-
xankou, coby Andělský sbor, zpí-
valy známé i neznámé koledy. 
A kdo nás doprovázel? Přece 
babičky a dědečkové, kterým 
jsme hudební rytmické nástroje 
zapůjčili. Zkrátka celý sál zpíval 
a notoval si s námi. Vystoupení 
se líbilo nejen divákům, ale užili 
si to děti i dospěláci z MŠ, kteří 
se na Mikulášském scénáři podí-
leli.

Kolektiv MŠ Stružnice
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ohlédnutí za 1. pololetím
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom se s vámi podělili o vzpomínky 
a akce, které jsme s dětmi v minulém pololetí tohoto školního roku prožili.

JeŽíŠkoVA ceStA – VáNoČNí Akce ZŠ ŽANDoV S RoDIČI
Den před svátkem sv. Mikuláše se sešli žáci naší školy spolu s rodiči na škol-
ní zahradě. Tam začala jejich dobrodružná cesta za Ježíškem. Děti plnily 
různorodé úkoly a po vyluštění tajenky, jejíž znění postupně odhalovali, 
získaly zaslouženou odměnu u jesliček v nádherně osvícené školní pergo-
le. O občerstvení se postaral učitelský sbor ZŠ Žandov.

Pedagogický sbor ZŠ Žandov

třI kRáloVé NA ŠkolNí ZAHRADě
Naši nádherně ozdobenou a nově osvícenou školní pergolu navštívili ces-
tou k Betlému Tři králové. Na tu nádheru se k nám jezdili dívat lidé z širo-
kého okolí.

Miroslav Dražkovič, školník ZŠ Žandov

SlABIkářoVá SlAVNoSt V 1. tříDě
Žandovská třída 1.A uspořádala ukázkovou hodinu českého jazyka. Všech-
ny děti svým rodičům předvedly, co vše se od září naučily, jaké poznají 
hlásky, slabiky a co už umějí přečíst. Odříkaly básničky na poznávání všech 
písmen abecedy a zazpívaly písničky, jak se učí pěkně dohromady skládat 
slabiky. Nakonec opravdu všichni prvňáčci slavnostně převzali z rukou paní 
ředitelky svůj slabikář. Na slavnost se přišla podívat i paní knihovnice, která 
závěrem pozvala všechny prvňáčky na první návštěvu knihovny. Náležitě 
jsme i s rodiči svou velkou událost oslavili dětským šampaňským a dortem 
ve tvaru slabikáře, na kterém mělo každé dítě svou fotografii.

Mgr. Johana Římánková, tř. uč.1.A

cHARItAtIVNí Akce ZŠ ŽANDoV:
DogSy A JeŽíŠkoVA VNouČAtA
Škola v Žandově se rozhodla věnovat se v rámci předvánočních aktivit i cha-
ritě. Celý listopad děti do školy nosily věci pro zvířecí útulek DOGSY. Děti 
měly obrovský zájem pomoci, přinesly z domova desítky vodítek, obojků, 
náhubků, hraček, ale i desítky oblečků pro pejsky, misek, dek i kyblíky 

a přepravní box. Kdo mohl, donesl i mlíčko pro koťátka a štěňátka, sešly 
se nám i pytle krmení a desítky kapsiček pro kočičky i pejsky. Zároveň jsme 
se rozhodli podpořit i projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Naše 
vánoční a novoroční přáníčka udělala radost babičkám a dědečkům z Do-
mova s pečovatelskou službou v Novém Boru.

Třídní učitelky ZŠ Žandov

PRoJektoVý DeN NA VAleNtýNA „PeČeMe S láSkou“
Při oslavách sv. Valentýna si děti ze žandovské družiny vyzkoušely cukrář-
ské řemeslo. Přijely nás navštívit cukrářky z cukrárny EXPRES z nedalekého 
Děčína, se kterými si děti mohly modelovat srdíčka z marcipánu a vyzkou-
šet si zdobení dortů ve tvaru srdce různými krémy jako opravdoví profíci. 
Moc se jim to líbilo. Děti si své výrobky hrdě odnesly domů, kde se dočkaly 
velkých pochval od rodičů.

Alena Peštiková a Zdena Kubinová, vychovatelky ŠD

PReVeNtIVNí PRogRAMy PRo BeZPeČNoSt 
Dětí Ve 2. Pololetí V ZŠ ŽANDoV
Na konci prvního a začátku druhého pololetí jsme se rozhodli věnovat se 
prevenci snižování rizikového chování žáků na internetu. 1. a 2. třída se 
zúčastnily programu „Kamarádi online“, který se věnoval prevenci nežá-
doucích aktivit dětí na internetu, mobilních telefonech a počítačích – ko-
munikaci s cizími a neznámými lidmi v online světě, závislosti na internetu 
a placených hrách, rizik nákupu online a vysvětlení „fake news“, faleš-
ných zpráv na internetu. Žáci 3. a 4. třídy měli možnost prožít program 
„YouTube a Youtubering“, v němž poznali realitu a zákulisí Youtube, 
fenomén Youtubering a rizika sledování YouTube a Youtuberů, pravdu 
a lež v prostředí online. Žáci 5. třídy si prošli programem primární preven-
ce rizikového chování „Přežiješ i bez mobilu“, zaměřeným na zneužívání 
mobilních telefonů u dětí. Prožili si na vlastní kůži příběhy „závislosti na 
obrazovkách“ a rizika komunikací s cizími lidmi. Věříme, že našli hranice 
přínosného, a naopak nadměrného užívání počítače a mobilu a uvědomili 
si důležitost zdravého pohybu a komunikace s kamarády tváří v tvář. 

Mgr. Johana Římánková, školní metodik prevence
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Žákovská ohlédnutí za adventem

ŠťAStNý koNec BAlóNkoVéHo PutoVáNí
V prosinci 2019 poslalo mnoho dětí ze Žandova a Horní Police svá tajná 
přání na barevných balóncích přímo Ježíškovi. Mezi dětmi byla i děvčátka 
Šarlotka a Štěpánka z naší školy. Jejich dopis si ale našel „svou“ osudovou 
cestu, o které Vám chceme napsat. Balónek s dopisem musel překonat cca 
300 km a doletěl až do dalekého Znojma v Jihomoravském kraji, kde jej 
našel na procházce pan myslivec. Ten dopis předal do nedalekého domo-
va pro seniory, a to přímo do rukou svatému Mikuláši, který tam se svou 
družinou zrovna naděloval radost. Svatý Mikuláš se rozhodl poslat čarov-
ným kouzlem přáníčka k Ježíškovi a poprosil sestřičky, aby způsobem po-
zemským tuto informaci sdělily našim dvojčátkům, která se později o svůj 
zážitek podělila se svou třídou. A tak na oplátku žáci 4. a 5. ročníku napsali 
krásná přáníčka a milé dopisy, které se dostaly do rukou babiček a dědeč-
ků ze Skalice u Znojma. Přáníčka splnila svou úlohu, seniorům se rozzářily 
oči a pohladilo je to u srdce. Koncem února na naše žáky čekal v poštovní 
schránce naší školy krásný dopis plný díků a přání do roku 2020 od sestřiček 
a zaměstnanců z Domova ve Skalici u Znojma. Připojili i dárek v podobě 
jejich časopisu pro babičky a dědečky, kde také popisují tento krásný a ne-
skutečný příběh. Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Horní Police 

NáŠ tříDNí ADVeNt
U nás ve třídě jsme měli na ctění adventu nádhernou a netradiční výzdo-
bu. Stromeček s ozdobami ve stylu Harryho Pottera, například zlatonky 
s křidélky, ponožky z papíru v barvách všech čtyř kolejí, světélka a dva 
adventní kalendáře. S naší paní učitelkou hrajeme totiž celoroční hru na 
téma Harryho Pottera, při kterých soutěžíme o samolepku do notýsku 
nebo o kamínek pro svou kolej. Všechny nás to moc baví. Slavili jsme 
společně andělský pátek, kde se taky vyhlašovala soutěž o nejkrásnější 
podomácku vyrobené ozdobičky na stromeček. Paní učitelka umí všech-
no zpestřit a všemu umí dát šmrnc. No zkrátka a dobře, náš třídní advent 
byl prostě super. Mariana Varchulíková, ZŠ Horní Police

ANDělSká BeSíDkA
Naše besídka byla velice krásná. Převlékli jsme se za anděly a všichni jsme 
očekávali, že se paní učitelka převlékne za čerta, jako minulý rok. Ale 
bylo to ještě lepší, převlékla se za MC Šmídovou z Bradavic. Měla klo-
bouk, brýle, hůlku a místo koštěte přiletěla na úklidovém vozíčku naší 
paní uklízečky. Přivezla nám pracovní listy z Bradavic, které byly na mi-
kulášské téma a procvičovali jsme tam matematiku a češtinu. Užili jsme 
si velkou srandu a nakonec si všichni andělé z prvního stupně zatančili 
v tělocvičně. Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Horní Police

NáVŠtěVA kNIHoVNy
Vánoční čas si žáci ZŠ Horní Police zpestřili návštěvou městské knihov-
ny v Žandově. Touto cestou moc děkujeme paní Fuitové za krásné a zá-
bavné dopoledne. Paní Fuitová i my všem doporučujeme návštěvu, jeli-
kož nabídka knih je opravdu pestrá a každý si jistě v široké nabídce svou 
oblíbenou knihu najde. První stupeň ZŠ Horní Police 

Školství
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Poděkování 
firmě Sauer 
Žandov a. s.

Děkujeme vedení firmy Sauer 
Žandov a. s. za krásné vánoční 
dárky, které nám byly předány 
při vánočním vystoupení pro 
zaměstnance firmy 19. prosince 
2019. Na Dětský pěvecký sbor 
VoxCantus pod vánočním stro-
mem čekalo překvapení v podo-
bě sborových triček a  zpěvákům 
Ježíšek nadělil novou ozvučovací 
techniku. Děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci.

ZUŠ Žandov

Až nám vypnou 
internet 

(ÚVAHA Žákyně 9.A) 

Internet. To je věc, bez které už v dnešní době nedoká-
žeme fungovat. Představa, že bychom nemohli žít naše 
sociální životy skrze aplikace, je děsivá. 
Přidáním naší fotky na soc. síť zjišťujeme, jak se lidem 
líbíme, jak nás vidí. Hodnotí nás tzv. ,,lajkem“ nebo ko-
mentářem.
Řekněme, že najednou nám internet odepřou. Co teď? 
Jak máme vědět, co si o sobě myslet, když nevíme, co 
si o nás myslí ostatní? Jaké mít sebevědomí? Tolik hlou-
pých otázek. A proč? Jen proto, že pár lidí si usmyslelo, 
že aplikace na únik před realitou budou dobrý nápad. 
Bohužel tím zároveň přispěli i k vyššímu počtu sebepo-
škozování, ba dokonce i sebevražd. 
Internet sám o sobě není zlá věc. Umožní nám vyhledá-
vat různé informace, které bychom sice zvládli vyhledat 
např. i v encyklopediích, ale proč si neusnadnit práci. 
Jenomže díky internetu vznikly i tyto aplikace. A to je 
druhá věc. Tudíž, až nám vypnou internet, klesne sice 
počet lidí v depresích (způsobených kritikou na inter-
netu), ale zároveň budeme naprosto bezradní. Protože 
už neumíme žít bez internetu. Neumíme si s někým pro-
mluvit o vážné věci. Lehčí je si o tom chatovat. Neumíme 
říct člověku, že se nám líbí. Mnohem snazší je dát ,,de-
presivní“ fotku se smutnou hudbou na instastory, v na-
ději, že si nás všimne. Nač prosit babičku, aby nás naučila 
vařit, když si můžeme vyhledat nevyzkoušené recepty na 
internetu? A právě proto budeme bezradní.
Ano. Internet shledávám záporným. Protože z předsta-
vy, že bych svým vnoučatům mohla říct jen to, kolik jsem 
měla ,,přátel“ na Facebooku, je mi do pláče. 
Já mezi lidi závislé na internetu nepatřím, bohužel jsem 
v této době vyrostla. Takže až nám vypnou internet, 
budu šťastná.

Dorota Švehlová

Školství
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Do školky za námi přijela zvířátka, korálovka 
a krajty. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zají-
mavých věcí, kde žijí, jak se jmenují, co mají rády 
a co rády nemají. Nejzajímavější bylo si je zblízka 
prohlédnout a dokonce si na ně sáhnout. Setkání 
s netradičními zvířátky, které běžně nepotkáme, 
se nám všem líbilo a už teď se těšíme na další ná-
vštěvu. A která zvířátka nás navštíví příště? To se 
necháme překvapit.

Petra Potenská, MŠ Horní Police

návštěva 
zvířátek v MŠ 
Horní Police
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Malý muzikál 
o Ježíškovi

Náznaky vzniku ochotnicko-komediantsko-divadelního 
spolku jsme zaznamenali již před rokem, kdy děti, paní 
učitelky a rodiče coby „Stružničtí andělé“ společně nacvi-
čili několik koled a při rozsvěcení vánočního stromečku 
se představili veřejnosti. Jelikož nácvik a hlavně zájem ze 
strany rodičů byl velmi úspěšný, inspirovalo nás to k vy-
tvoření ochotnického spolku v MŠ Stružnice. Stěžejním 
úkolem bylo vystoupit na Stružnickém vánočním jarmarku 
a vykouzlit mezi lidmi „tu pravou vánoční atmosféru“. Dali 
jsme hlavy dohromady a přes víkend jsme vymysleli scénář 
k muzikálku O Ježíškovi. Následně začaly velké přípravy! 
Pilně se připravovaly děti z MŠ i jejich rodiče. Při společných 
zkouškách se rozdávaly jednotlivé role, zkoušely kostýmy, 
pěly písně, malovaly kulisy. Práce bylo pro každého dost! 
Na sobotní vystoupení jsme chystali nejen představení, ale 
také různé vánoční výrobky. A aby vánoční atmosféra byla 
co „nejvánočnější“, pekli jsme s dětmi cukroví a vánoční 
štoly, vyráběli keramické talířky a tvořili andílky. Moc jsme 
se na chystanou akci těšili. 

V den „D“ jsme u Obecního úřadu Stružnice nachystali vše 
potřebné. Úderem 17. hodiny se rozsvítily reflektory a z re-
produktorů se začaly linout naše hlásky. Povedlo se! Úkol 
byl splněn na jedničku! Malí i velcí muzikáloví herci z MŠ 
předvedli úžasné výkony. Dokonce i vážené publikum strhli 
ke společnému zpěvu. Zkrátka jsme se všichni na chvíli „za-
stavili“ a dohromady v předvánoční atmosféře při svařáčku 
a punči hezky pobavili. Ani nám nevadilo, že nespadla jedi-
ná sněhová vločka. Jarmark byl velkolepý, sklidil zasloužený 
potlesk. Náš ochotnický spolek se těší na další vystoupení 
a na společně strávené chvíle.

 Kolektiv MŠ Stružnice

Školství
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ŽANDoV
Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
11. 11. 2019 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žando-
vě. Zastupitelstvo města projednalo a

1.  Schvaluje
a)  Ověřovatele zápisu a návrh pro-

gramu jednání doplněný o bod:
 Zpráva ředitelky ZUŠ Žandov.
b)  Přehled čerpání rozpočtu města 

za 1.- 9./2019.
c)  Rozpočtové opatření č. 4/2019.
d)  Dodavatele stavby „Žandov – ka-

nalizační stoka ke koupališti“ 
firmu ZEMPRA DC s.r.o., Děčín 
XXXII-Boletice nad Labem a pově-
řuje starostu k uzavření smlouvy 
a jejím podpisem.

e)  Smlouvu o spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje na rok 2020 a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.

f)  Schodkový rozpočet na rok 2020 
ve výši příjmy = 31.727.000,- Kč, vý-
daje = 41.112.500,- Kč s tím, že zá-
porné saldo hospodaření pro rok 
2020 ve výši 9.385.500,- Kč bude 
kryto výsledkem hospodaření 
předchozích let. ZM schvaluje zá-
vazné ukazatele rozpočtu dle tab. 
č. 1 v tabulkové části materiálu 

„Návrh rozpočtu“. Zastupitelstvo 
města schvaluje dle svých kompe-
tencí vyhrazeným zákonem o ob-
cích poskytnutí dotací, peněžitých 
a věcných darů dle návrhu roz-
počtu na rok 2020 v té výši a těm 
fyzickým a právnickým osobám 
jaké jsou uvedené v tabulkové 
části tohoto materiálu. Veškeré 
transfery jsou určeny k použití do 
konce rozpočtového roku, pokud 
není nebo nebude v průběhu běž-
ného rozpočtového roku usne-
sením zastupitelstva stanoveno 
jinak. Zastupitelstvo stanovuje, že 
ve výdajové části rozpočtu nesmí 
být jednotlivými příkazci opera-
cí (odpovědnými orgány obce) 
překročen jim stanovený objem 
běžných a kapitálových výdajů dle 
jednotlivých paragrafů schválené-
ho rozpočtu roku 2020. V rámci 
paragrafů se změna v jednotli-
vých položkách, včetně mzdových 
položek a včetně změn mezi po-
ložkami běžných a kapitálových 
výdajů a naopak, povoluje. Rozpis 
schváleného rozpočtu do plného 
třídění rozpočtové skladby dle vy-
hlášky č. 323/2002 Sb., je v kompe-
tenci účetní.

g)  Odprodej části p.p.č. 732/1 v k.ú. 
Žandov u České Lípy za cenu 45,- 

Kč/m2 s geometr. oddělením  po-
zemku na náklady žadatele.

h)  Odprodej části p.p.č. 9/1 v k.ú. Heř-
manice u Žandova za cenu 35,- Kč/
m2 s geometr. oddělením pozem-
ku na náklady žadatele.

i)  Odprodej p.p.č.196 a části p.p.č. 
193 v k.ú. Heřmanice u Žandova 
za cenu 150,- Kč/m2 s geometr. 
oddělením pozemku na náklady 
žadatele.

j)  Odprodej p.p.č. 301 a 302 v k.ú. 
Heřmanice u Žandova a p.p.č. 
446,447, 448, 449, 450 a 451 v k.ú. 
Valteřice u Žandova za cenu 50,- 
Kč/m2.

k)  Odprodej části p.p.č. 60/1 v k.ú. 
Valteřice u Žandova za cenu 40,- 
Kč/m2 s geometr. oddělením po-
zemku na náklady žadatele.

l)  Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene s GasNet s.r.o. na p.p.č. 233/1 
v k.ú. Žandov u České Lípy – ulo-
žení plynovodní přípojky.  

m) Finanční dar včetně darovací 
smlouvy ve výši 20.000,- Kč pro 
ČRS MO Žandov na činnost krouž-
ku dětí a mládeže na rok 2020.

n) Finanční dar včetně darovací 
smlouvy ve výši 7.000,- Kč pro Pě-
vecký sbor Českolipský Evergreen, 
z.s.

o) Finanční dar včetně darovací 

smlouvy ve výši 11.750,- Kč pro 
Centrum LIRA, z.ú. 

p)  Smlouvu o možnosti provést stav-
bu na cizím pozemku mezi Měs-
tem Žandov a Krajskou správou 
silnic Libereckého kraje pro stav-
bu “Silnice II/263 Valteřice – Horní 
Police, rekonstrukce silnice“ a po-
věřuje starostu jejím podpisem.

 
2.  Bere na vědomí
a)  Zprávu z jednání rady města.
b)  Zprávu z jednání finančního výbo-

ru.
c)  Zprávu ředitelky ZUŠ Žandov.
d)  Využití nemovitostí čp. 133 a čp. 

136 v Žandově.
 
3.  Neschvaluje
a)  Doplnění programu o body:
 1. Částečná revokace usnesení 1f) 

z 1.ZM z 17.12.2018.
 2. Projektová dokumentace na 

chodník k fotbalovému hřišti.
b)  Odprodej p.p.č. 453/3 v k.ú. Žan-

dov u České Lípy.
c)  Odprodej části p.p.č. 189 v k.ú. 

Valteřice u Žandova.
d)  Odprodej 2. části p.p.č. 60/1 v k.ú. 

Valteřice u Žandova.
e)  Odprodej p.p.č. 123/1 a 132/2 v k.ú. 

Radeč u Horní Police.
Michal Beň, místostarosta

Zbyněk Polák, starosta

ŽANDoV
Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
16. 12. 2019 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žando-
vě. Zastupitelstvo města projednalo a

1. Schvaluje 
a)  Ověřovatele zápisu a návrh progra-

mu jednání bodů 3) 4) 5) a 7)-17).
b)  Přehled čerpání rozpočtu města 

za 1.-9./2019.
c)  SK Spartak Žandov z.s. využití ne-

vyčerpané dotace z rozpočtu měs-
ta na nákup fotbalových branek 
včetně instalace a posunutí ter-
mínu vyúčtování celé dotace do  
30. 4. 2020.

d)  SK Spartak Žandov z.s. dotaci 

z rozpočtu města ve výši 240.000,- 
Kč pro provoz SK na rok 2020.

e)  Rozpočtové opatření č. 5/2019.
f)  Rozpočtové opatření pro případ 

realizace výdajů účelově poskyt-
nutých transferů.

Pomoc 
ptáčkům

Jedno odpoledne ve ŠD věnovali 
žáci přípravě krmiva pro ptáčky. 
Připravili si potřebné suroviny, ka-
ždý si vybral formičku, kterou ná-
sledně naplnil směsí semínek smí-
chaných s želatinou. Po zatvrdnutí 
své výrobky vyklepali z forem. Při 
celodenní vycházce jsme je všichni 
společně rozvěsili na stromy v pří-
rodě. Nezapomněli jsme ani na 
ostatní zvěř, které jsme přinesli 
mrkev a jablka.

Kolektiv ZŠ Stružnice

usnesení
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g)  OZV města Žandov č. 2/2019, 
o místním poplatku ze psů.

h)  OZV č. 3/2019, o místním poplatku 
z pobytu.

i)  Peněžité dary aktivním občanům 
za rok 2019 dle návrhu rady města.

ŽANDoV
Usnesení z 11. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
10. 2. 2020 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žando-
vě. Zastupitelstvo města projednalo a

1. Schvaluje 
a)  Ověřovatele zápisu a návrh progra-

mu jednání.
b)  Dodatek č. 13 ke smlouvě o zne-

škodňování komunálních, separo-
vaných, nebezpečných a velkoobje-

j)  Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene/služebnosti č. IV-12-4017573/
VB/01 – kabelové vedení na p.p.č. 9/1 
v k.ú. Heřmanice u Žandova za jed-
norázovou náhradu ve výši 1.200,- Kč.

k)  Finanční dar včetně darovací 

mových odpadů.
c)  Třístrannou Smlouvu o spolupráci 

při přípravě a realizaci stavby kana-
lizace Horní Police a Dolní Police na 
ČOV Žandov. 

d)  Rozpočtové opatření č. 1/2020.
e)  Podání žádosti o dotaci „Oprava 

hřbitovní zdi ve Valteřicích“ včetně 
vstupního portálu z dotačního fon-
du Libereckého kraje.

f)  Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene/služebnosti č. IP-12-
4009860/01 – kabelové vedení NN 

smlouvy ve výši 15.000,- Kč pro re-
prezentanta v boxu.

2. Bere na vědomí
a) Zprávu z jednání rady města.
b) Informaci o nařízení GDPR.

na p.p.č. 9/1, 73 v k.ú. Heřmanice u 
Žandova za jednorázovou náhradu 
ve výši 6.825,- Kč.

g)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění 
kontejneru na textil.

h)  Finanční dar včetně darovací smlou-
vy ve výši 5.000,- Kč pro Denní a po-
bytové sociální služby, p.o., Česká 
Lípa.

i)  Finanční dar včetně darovací smlou-
vy ve výši 23.000,- Kč pro Český svaz 
včelařů, o.s., Žandov.

j)  Finanční dar včetně darovací smlou-

3. Neschvaluje
a) Bod č. 6. v návrhu usnesení.
b) Zhotovení PD na chodník k fotba-

lovému hřišti.
Michal Beň, místostarosta

Zbyněk Polák, starosta

vy ve výši 20.000,- Kč  na hru Boccia 
pro hendikepované.

k)  Odprodej části pozemku p.č. 9/1 
v k.ú. Heřmanice u Žandova.

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

3.  Neschvaluje
a)  Dopravní značení „zákaz vjezdu“ 

na komunikaci k turistické chatě.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

HoRNí PolIce
Na svém 12. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 21. listopadu 2019 od 
18 hod. na obecním úřadě v Horní Po-
lici v souladu s ustanoveními zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění přijalo následující usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu 
a zapisovatele v předloženém 
znění (usnesení č. 12 / 69 / 2019).

• ZO schvaluje program pro 12. za-
sedání ZO v předloženém znění 
(usnesení č. 12 / 70 / 2019).

• ZO schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí účelové dotace z Dotační-
ho fondu Libereckého kraje č. 
OLP/2828/2019 na rekonstrukci 
části veřejného osvětlení v obci 
Horní Police v předloženém zně-

ní a pověřuje starostu k podpisu 
(usnesení č. 12 / 71 / 2019).

• ZO schvaluje Smlouvu 
OLP/2983/2019 o spolupráci při 
zajištění dopravní obslužnosti Li-
bereckého kraje na období 2020-
2023 v předloženém znění a pově-
řuje starostu k podpisu (usnesení 
č. 12 / 72 / 2019).

• ZO schvaluje Smlouvu o spoluprá-
ci při přípravě a realizaci stavby – 
Projekt odkanalizování Horní Po-
lice a Dolní Police na ČOV Žandov 
v předloženém znění s vyjmutím 
čl. 5.11 a pověřuje starostu k pod-
pisu (usnesení č. 12 / 73 / 2019). 

• ZO schvaluje OZV č. 1/2019, o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území 
obce Horní Police v předloženém 
znění (usnesení č. 12 / 74 / 2019).

• ZO schvaluje OZV č. 2/2019, o míst-
ním poplatku ze psů v předlože-
ném znění (usnesení č. 12 / 75 / 
2019).

• ZO schvaluje OZV č. 3/2019, o míst-
ním poplatku z pobytu v předlo-
ženém znění ve výši 15Kč / započa-
tý den (usnesení č. 12 / 76 / 2019).

• ZO schvaluje OZV č. 4/2019, kterou 
se zrušuje obecně závazná vyhláš-
ka č. 2/2011, o místním poplatku ze 
vstupného, ze dne 14.1.2011 (usne-
sení č. 12 / 77 / 2019).

• ZO schvaluje dar ve výši 10 000 Kč 
pro TJ Dynamo Stružnice dle před-
ložené žádosti, který bude vypla-
cen v roce 2020 (usnesení č. 12 / 78 

/ 2019).
• ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč 

pro Český rybářský svaz z.s., místní 
organizace Žandov dle předlože-
né žádosti, který bude vyplacen 
v roce 2020 (usnesení č. 12 / 79 / 
2019).

• ZO schvaluje dar ve výši 5000,- Kč 
pro FBC Česká Lípa dle předlože-
né žádosti, který bude vyplacen 
v roce 2020 (usnesení č. 12 / 80 / 
2019).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7/2019 ve výši 1 094 129 Kč na 
straně příjmů, 1 094 129 Kč na stra-
ně výdajů v předloženém znění 
(usnesení č. 12 / 81 / 2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HoRNí PolIce
Na svém 13. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 19. prosince 2019 od 18 
hod. na obecním úřadě v Horní Polici 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
přijalo následující usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu a 
zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 13 / 82 / 2019).

• ZO schvaluje program pro 13. za-
sedání ZO v předloženém znění 
(usnesení č. 13 / 83 / 2019).

• ZO schvaluje rozpočet obce na rok 
2020 jako vyrovnaný - příjmy ve 
výši 15 551 500 Kč, výdaje ve výši 
15 551 500 Kč (usn. č. 13 / 84 / 2019).

• ZO schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu obce na období let 2020-
2026 (usnesení č. 13 / 85 / 2019).

• ZO schvaluje rozpočet nákladů a 
výnosů základní školy Horní Poli-
ce, příspěvkové organizace na rok 
2020 v předloženém znění (usne-
sení č. 13 / 86 / 2019).

• ZO schvaluje střednědobý výhled 
hospodaření základní školy Hor-
ní Police, příspěvkové organizace 
na roky 2021-2022 v předloženém 
znění (usnesení č. 13 / 87 / 2019).

• ZO schvaluje rozpočet nákladů a 
výnosů mateřské školy Horní Poli-
ce, příspěvkové organizace na rok 
2020 v předloženém znění (usne-
sení č. 13 / 88 / 2019).

• ZO schvaluje střednědobý výhled 
hospodaření mateřské školy Hor-
ní Police, příspěvkové organizace 
na roky 2021-2022 v předloženém 
znění (usnesení č. 13 / 89 / 2019).

• ZO revokuje usnesení č. 10/52/2019 
– navýšení rozpočtu ZŠ Horní Po-
lice o 500 000 Kč pro rok 2019 
(usnesení č. 13 / 90 / 2019).

• ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ 
Horní Police o 675 000 Kč pro rok 
2019 (usnesení č. 13 / 91 / 2019).

• ZO vzalo na vědomí předložený 
plán inventur s termíny a složením 
jednotlivých komisí.

• ZO schvaluje dodatek č. 10 ke 
smlouvě o sběru, přepravě a od-
straňování odpadu v obci Horní 

Police č. 222/400181/16/11 ze dne 
01.01.2011 v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu 
(usnesení č. 13 / 92 / 2019).

• ZO schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o zpětném odběru pou-
žitého rostlinného oleje s panem 
Liborem Černohlávkem v předlo-
ženém znění a pověřuje starostu 
k podpisu (usn. č. 13 / 93 / 2019).

• ZO schvaluje dar ve výši 40 000 Kč 
pro TJ SOKOL Horní Police, z.s. dle 
předložené žádosti, který bude 
vyplacen v roce 2020 (usnesení č. 
13 / 94 / 2019).

• ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč 
pro Denní a pobytové sociální 
služby v České Lípě dle předlože-

usnesení
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né žádosti (usn. č. 13 / 95 / 2019).
• ZO Horní Police neschvaluje po-

skytnutí příspěvku ve výši 3000,-
Kč z rozpočtu obce na rok 2020 za 

StRuŽNIce
Usnesení 10. zastupitelstva obce 
Stružnice konaného dne 10. prosince 
2019. Přítomní zastupitelé: Kopp Jiří, 
Soukup Vítězslav, Širlo Libor, Levová 
Anna, Habartová Monika, Jirovská 
Lenka, Kučerová Kateřina. Nepřítomní 
zastupitelé: Kotek Robert – omluven, 
Zdenek Blažek - omluven. Zastupitel-
stvo obce Stružnice na svém 10. zase-
dání konaném dne 10. prosince 2019 
od 17:00 hodin v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 10. zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2019-10-1)

2.  Bere na vědomí informaci starost-
ky o plnění usnesení 9. zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2019-10-2)

3.  Bere na vědomí informaci předse-
dy finančního výboru, kontrolního 
výboru, výboru pro sport, kulturu 
a sociální věci a starostky za výbor 
pro rozvoj, výstavbu a pozemky. 
(číslo usn. 2019-10-3)

4. Bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 9/2019. Příjmy 1.200.410 Kč, 
výdaje 908.802 Kč, financování 
-291.608 Kč. (číslo usn. 2019-10-4)

5.  Schvaluje rozpočet obce na rok 
2020 jako přebytkový. Celkové 
příjmy ve výši 16.706.920,- Kč, cel-
kové výdaje ve výši 13.499.549,- 
Kč, přebytek ve výši 3. 207.371,- 
Kč.(číslo usnesení 2019-10-5)

StRuŽNIce
Usnesení 11. zastupitelstva obce Struž-
nice konaného dne 27. ledna 2020. Pří-
tomní zastupitelé: Kopp Jiří, Soukup 
Vítězslav, Širlo Libor, Levová Anna, 
Habartová Monika, Jirovská Lenka, 
Kučerová Kateřina, Zdenek Blažek 
Nepřítomní zastupitelé: Kotek Robert 
– omluven. Zastupitelstvo obce Struž-
nice na svém 11. zasedání konaném 
dne 27. ledna 2020 od 17:33 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

1.  Schvaluje program 11. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-

účelem přispění do veřejné sbírky 
vyhlášené Karlovarským krajem 
na pomoc obci Bublava.

• ZO schvaluje rozpočtové opatření 

6.  Schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu obce na roky 2021 až 2023. 
(číslo usnesení 2019-10-6)

7.  Schvaluje rekonstrukci oplocení 
zahrady MŠ – přední část plotu 
firma LORENZ CL s.r.o. – kovový 
plot – 165 649,-Kč a rekonstruk-
ci boční a zadní části plotu firmě 
Petr ŠANDA – pletivový plot – 126 
692,- Kč.(číslo usnesení 2019-10-7)

8. Schvaluje finanční dar ve výši 2 000 
Kč pro zajištění akce „Bořetínský 
mač mezi sousedy“. (číslo usnese-
ní 2019-10-8)

9. Schvaluje poskytnutí finanční do-
tace ve výši 20 000 Kč na pořádá-
ní Stružnické Noty.(číslo usnesení 
2019-10-9)

10. Schvaluje finanční dotaci ve výši 
20 000 Kč na opravu kostela Sv. 
Vavřince v Jezvém. (číslo usnesení 
2019-10-10)

11. Schvaluje finanční dotaci ve výši 70 
000 Kč pro zachování kopané ve 
Stružnici a pokračování v její tra-
dici. (číslo usnesení 2019-10-11)

12. Schvaluje finanční dotaci ve výši 
30 000 Kč pro provoz oddílu ka-
noistiky. (číslo usnesení 2019-10-12)

13. Schvaluje finanční dar ve výši 15 
000 Kč na materiální zabezpeče-
ní práce s mládeží pro myslivecký 
spolek Radečský vrch. (číslo usne-
sení 2019-10-13)

14. Schvaluje finanční dar ve výši 4 
000 Kč pro ČS rybářský svaz Žan-
dov. (číslo usnesení 2019-10-14)

15. Schvaluje finanční dotaci ve výši 

ní 2020-11-1)
2.  Bere na vědomí informaci starost-

ky o plnění usnesení z 10. Zasedá-
ní zastupitelstva obce. (číslo usne-
sení 2020-11-2)

3.  Zrušuje usnesení č. 2019-10-22 ze 
dne 10. 12. 2019. (číslo usnesení 
2020-11-3)

4.  Schvaluje cenu části pozemku p. č. 
411/1 v k. ú. Stružnice, o výměře 26 
m2 za 50,- Kč/ 1m2. Celková cena 
tohoto pozemku je 1 300,- Kč. (čís-
lo usnesení 2020-11-4)

5.  Bere na vědomí informaci předse-
dy finančního výboru, kontrolní-
ho výboru, výboru pro sport, kul-
turu a sociální věci a výboru pro 

č. 8/2019 ve výši 626 476 Kč na stra-
ně příjmů, 581 396 Kč na straně vý-
dajů, s přebytkem ve výši 45 080 
Kč (usnesení č. 13 / 96 / 2019).

30 000 Kč pro paní Veroniku Miš-
kejovou. (číslo usnesení 2019-10-
15)

16. Schvaluje finanční dar ve výši 5 
000 Kč pro Hospic Sv. Zdislavy v Li-
berci. (číslo usnesení 2019-10-16)

17. Schvaluje finanční příspěvek ve 
výši 15 000 Kč pro letní fotbalový 
kemp. (číslo usnesení 2019-10-17)

18. Schvaluje finanční příspěvek ve 
výši 3 000 Kč na instalaci stupaček 
na komín v Jezvém. (číslo usnesení 
2019-10-18)

19. Schvaluje finanční dotaci ve výši 
100 000 Kč pro sdružení Bořetín-
ská voda s podmínkou podání 
pasportu spolkem Bořetínská 
voda a s tím, že dotace může být 
čerpána až po potvrzení existence 
stavby vodoprávním úřadem. (čís-
lo usnesení 2019-10-19)

20. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IV-
12-4017602/VB/2 na pozemku p. č. 
215, v k.ú. Jezvé pro stavbu zaříze-
ní distribuční soustavy – podzem-
ního kabelového vedení NN. (číslo 
usnesení 2019-10-20)

21. Schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 1054 v k. ú. Stružnice, kte-
rá tvoří příraznou hráz rybníka p. 
p. č. 1053. Mysliveckému spolku 
Radečský vrch za 50,- Kč/m2, tedy 
za celkovou cenu 28 450,- Kč. (čís-
lo usnesení 2019-10-21)

22. Schvaluje cenu pozemku p. č. 
411/4 50,- Kč za 1 m2, tedy za celko-
vou cenu 1 300,- Kč. (číslo usnesení 

rozvoj, výstavbu a pozemky. (číslo 
usnesení 2020-11-5)

6.  Schvaluje rozpočtové opatření 
č.10/2019: příjmy 1 633 751,00 Kč 
a výdaje ve výši 45 000,00 Kč a fi-
nancování ve výši 1 588 751,00 Kč. 
(číslo usnesení 2020-11-6)

7.  Schvaluje vyřazení majetku MŠ 
dle seznamu: Laminátor 2015, 
pořizovací cena 3 991,79 Kč, ra-
diomagnetofon 2014, poř. cena 3 
657,- Kč, vysavač Vorwerk 2000, 
poř. cena 26 800,- Kč, elektrický 
sporák 2014, poř. cena 5 037,- Kč, 
Kombinovaný sporák BEKO 2014. 
POŘ. CENA 7 165,- Kč, chladnička 
Elektrolux 2015. poř. cena 14 796,- 

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

2019-10-22)
23. Schvaluje cenu pozemku s výmě-

rou 202 m2 za 50,- Kč za 1 m2, tedy 
za celkovou cenu 10 100 Kč (číslo 
usnesení 2019-10-23)

24. Schvaluje cenu pozemku s výmě-
rou 204 m2 za 50,- Kč za 1 m2, tedy 
za celkovou cenu 10 200 Kč. (číslo 
usnesení 2019-10-24)

25. Schvaluje plán inventur na rok 
2019. (číslo usnesení 2019-10-25)

26. Schvaluje opravu komína u pana 
Havlíka ve Stružnici č. p. 80 ceno-
vou nabídkou od firmy kominictví 
Sazínek ve výši 31 755 Kč. (číslo 
usnesení 2019-10-26)

27. Schvaluje prodej palivového smr-
kového dřeva za 350 kč/m3. Dřevo 
bude prodáváno v minimálním 
množství 1 kontejneru (3,5m3) za 
částku 1400Kč včetně dopravy pro 
občany všech částí obce Stružnice. 
Pro ostatní v okruhu do 20 km 
mimo obec je cena 1725 Kč za kon-
tejner a od 21 do 40 km je cena 
2225 Kč za kontejner. Při odběru 
většího množství dřeva bude ře-
šena doprava individuálně. (číslo 
usnesení 2019-10-27)

28. Bere na vědomí informaci o při-
pravovaných akcích. (číslo usnese-
ní 2019-10-28)

29. Ukládá starostce okamžité řešení 
dluhu firmy duless s. r. o. soudní 
cestou. (číslo usnesení 2019-10-29)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

Kč. (číslo usnesení 2020-11-7)
8.  Schvaluje uzavření veřejnopráv-

ní smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Stružnice 
ve výši 20 000 Kč panu Miloslavu 
Duštírovi dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2020-11-8)

9.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 2/2020 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Stružnice 
ve výši 20 000 Kč Římskokatolické 
farnosti Jezvé – Arciděkanství Hor-
ní Police dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2020-11-9)

10. Schvaluje uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy č. 3/2020 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Stružnice 
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ve výši 70 000 Kč TJ Dynamu Struž-
nice, z. s. dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2020-11-10)

11. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 4/2020 o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Stružnice ve 
výši 30 000 Kč SK Kanoistika Česká 
Lípa, z. s. dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2020-11-11)

12. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 5/2020 o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Stružnice ve 
výši 30 000 Kč paní Veronice Miš-
kejové dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2020-11-12)

13. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 6/2020 o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce Stružnice ve 
výši 100 000 Kč Bořetínské vodě, z. 
s. dle žádosti o poskytnutí dotace. 
(číslo usnesení 2020-11-13)

14. Bere na vědomí informaci mís-
tostarosty o těžbě kulatiny 
a prodeji palivového dříví. (číslo 
usnesení 2020-11-14) 15. Schvaluje 
provedení odborného prořezu 
lipové aleje ve Stružnici panem 
Horvátem v celkové ceně 93 300 
Kč dle přiložené nabídky. (číslo 
usnesení 2020-11-15)

16. Schvaluje smlouvu s ČEZ Distribu-
ce o zřízení budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene služebnos-
ti a o právu provést stavbu č. IP 

– 12 - 4009719/VB01-CL- Jezvé, p. č. 
43/1 - NN,svod+SP100+SS100. (číslo 
usnesení 2020-11-16) 17. Schvaluje 
uzavření dohody s panem Oldři-
chem Lindrem o zrušení věcného 
břemene pro obec Stružnice pro 
účely civilní obrany na p. p. č. 156/1 
v k. ú. Jezvé. (číslo usnesení 2020-
11-17) 18. Schvaluje opravu střechy 
na bývalé samoobsluze ve Stružni-
ci panem Veselým v celkové ceně 
194 178 Kč dle přiložené nabídky. 
(číslo usnesení 2020-11-18)

19. Schvaluje prodej části pozemku 
p. č. 74/1 v k. ú. Stružnice o výmě-
ře 2 199 m2 manželům Jaromí-
rovi a Pavle Svárovským, bytem 
Stružnice 164 za 225 Kč za 1 m2, 
za celkovou cenu 494 775 Kč. (číslo 
usnesení 2020-11-19)

20. Schvaluje v souladu s § 72 a § 84 
zákona o obcích a nařízení vlády 
č. 338/2019 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády 318/2017 o výši od-
měn členů zastupitelstev územ-
ních samosprávných celků platné 
od 1. 1. 2020 svým neuvolněným 
členům za výkon funkce odměny 
platné v následujících částkách: 
místostarosta 23 798 Kč, předseda 
výboru 3 245 Kč, člen výboru 2 704 
Kč, člen zastupitelstva bez dalších 
funkcí 1 623 Kč a v souladu s § 74 
odst. 3 zákona o obcích stanovuje, 

že při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna poskytne pou-
ze za výkon funkce, za niž náleží 
nejvyšší odměna. Odměna bude 
poskytována od 1. 2. 2020. V pří-
padě nového člena zastupitelstva 
obce ode dne složení slibu. (číslo 
usnesení 2020-11-20)

21. Schvaluje darovací smlouvu na 
poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč mezi Obcí Stružnice 
a Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. (číslo 
usnesení 2020-11-21)

22. Schvaluje darovací smlouvu č. 
1/2020 na poskytnutí finančního 
daru ve výši 2 000 Kč mezi Obcí 
Stružnice a paní Monikou Svo-
bodovou pro zajištění akce „Bo-
řetínský mač mezi sousedy“. (číslo 
usnesení 2020-11-22)

23. Schvaluje darovací smlouvu č. 
2/2020 na poskytnutí finančního 
daru ve výši 15 000 Kč mezi Obcí 
Stružnice a panem Mgr. Marti-
nem Hamadou pro zajištění akce: 
„Letní fotbalový kemp“. (číslo 
usnesení 2020-11-23)

24. Schvaluje darovací smlouvu č. 
3/2020 na poskytnutí finančního 
daru ve výši 15 000 Kč mezi Obcí 
Stružnice a MS Radečským vrchem 
pro materiální zabezpečení práce 
s mládeží. (číslo usn. 2020-11-24)

25. Schvaluje darovací smlouvu č. 

4/2020 na poskytnutí finančního 
daru ve výši 4 000 Kč mezi Obcí 
Stružnice a ČS rybářským svazem 
Žandov. (číslo usnesení 2020-11-25)

26. Schvaluje darovací smlouvu č. 
5/2020 na poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 000 Kč mezi Obcí 
Stružnice a paní Bc. Danielou 
Jahoda Hofmanovou pro zajiště-
ní akce na instalaci stupaček na 
komín v Jezvém. (číslo usnesení 
2020-11-26)

27. Schvaluje nákup 6 solárních po-
uličních lamp v celkové hodnotě 
180 000 Kč. (číslo usn. 2020-11-27)

28. Schvaluje úhradu nákladů spoje-
ných s pořízením informační ta-
bule o historii kostela sv. Vavřince 
v Jezvém do max. výše 10 000,- Kč. 
(číslo usnesení 2020-11-28)

29. Bere na vědomí informaci o při-
pravovaných akcích. (číslo usnese-
ní 2019-11-29)

30. Bere na vědomí předpokládaný 
termín příštího zastupitelstva – 
úterý 3. března 2020 od 17:00 ho-
din. (číslo usnesení 2018-11-30)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

Velká BukoVINA
Usnesení z jednání  zastupitelstva 
obce Velká Bukovina č. 10/19 konané-
ho dne 18. 11. 2019 od 18:00 hod. v za-
sedací místnosti OÚ

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 
zdržel se.
• Usnesení č. 1-10/19: ZO Velká Bu-

kovina schvaluje rozšíření progra-
mu jednání o body: 

 - Smlouva na zimní údržbu komu-
nikací

 - Smlouva s UZSVM
 - Automobil pro potřeby Obecní-

ho úřadu
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 
zdržel se.
• Usnesení č. 2-10/19: ZO Velká Bu-

kovina schvaluje navržený pro-
gram jednání. 

• Usnesení č. 3-10/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje Dodatek č.1 ke 
Stanovám Sdružení obcí Benešov-
ska ze dne 16. 9. 2016.

• Návrh usnesení: ZO Velká Bu-

kovina schvaluje úhradu částky 
50.000,- Kč Městu Česká Kameni-
ce, jako podíl na škodě způsobené 
na zapůjčeném stanu.

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 
zdržel se.
• Usnesení č. 4-10/19: ZO Velká Bu-

kovina schvaluje úhradu částky 
50.000,- Kč Městu Česká Kameni-
ce, jako podíl na škodě způsobené 
na zapůjčeném stanu.

• Usnesení č. 5-10/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje návrh uzavřít 
dohodu o provádění zimní údržby 
obecních komunikací s p. Mirosla-
vem Kotoučem, bytem Malá Bu-
kovina č.p. 54.

• Usnesení č. 6-10/19: ZO Velká 
Bukovina schvaluje přijetí p.p.č. 
2667/4 o výměře 343 m2, ostatní 
plocha – ostatní komunikace, k.ú. 
Velká Bukovina do majetku Obce 
Velká Bukovina bezúplatným pře-
vodem od ÚZSVM.

• Usnesení č. 7-10/19: Z důvodu mi-
mořádně výhodné nabídky rozho-

duje ZO Velká Bukovina o výjimce 
ze směrnice o zadávání veřejných 
zakázek dle čl. 8 - 8.1 této směrni-
ce a rozhoduje o zakoupení vozu 
Dacia Duster TCe 150 4x4 Comfort 
v hodnotě 421.800,- Kč vč. DPH 
a zadává tuto zakázku jedinému 
zadavateli. Cena vozidla bude 
hrazena z úspor let minulých. 
K vozidlu bude pořízena sada zim-
ních kol, tažné zařízení a hrazeny 
náklady spojené s uvedením vozi-
dla do provozu.

• Usnesení č. 13-10/19: Zastupitel-
stvo obce Velká Bukovina schva-
luje přijetí Rozpočtové změny č. 
10/2019.

• Usnesení č. 8-10/19: Zastupitel-
stvo obce Velká Bukovina schva-
luje poskytnutí finančního daru 
50.000,- Kč Fotbalovému klubu FK 
Velká Bukovina na činnost klubu 
na rok 2020.

• Český rybářský svaz, z.s., MO Žan-
dov žádá o poskytnutí finančního 
daru na činnost kroužku mládeže 

na rok 2020 ve výši 2.000,- Kč.
• Usnesení č. 9-10/19: Zastupitel-

stvo obce Velká Bukovina schva-
luje poskytnutí finančního daru 
2.000,- Kč Českému rybářskému 
svazu, z.s., MO Žandov na činnost 
kroužku mládeže na rok 2020.

• Usnesení č. 11-10/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
návrh příspěvek do veřejné sbírky 
na pomoc obci Bublava neposkyt-
nout.

• Usnesení č. 11-10/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ná-
vrh finanční dar Pěveckému sboru 
Českolipský Evergreen, z.s. nepo-
skytnout.

• Usnesení č. 12-10/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ná-
vrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina.

usnesení
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Velká BukoVINA
Usnesení z jednání zastupitelstva obce 
Velká Bukovina č. 1/20. 

• Usnesení č. 1-1/20: ZO Velká Buko-
vina schvaluje navržený program 
jednání. 

• Usnesení č. 2-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
návrh zakoupit 150 ks knih z edice 
„Partner na míru“.

• Usnesení č. 3-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
návrh ponechat odměny v dosa-
vadní výši. 

• Usnesení č. 4-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 

 a) podání žádosti o dotaci ve výši 
80% z celkových uznatelných ná-
kladů z programu 107290 – Zacho-
vání a obnova historických hod-
not I na akci „Oprava kamenného 
kříže z 1. světové války, Velká Bu-
kovina“ 

 b) investiční záměr k realizaci akce 
akci „Oprava kamenného kříže 
z 1. světové války, Velká Bukovi-
na“  

• Usnesení č. 5-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 

 a) podání žádosti o dotaci ve výši 
80% z celkových uznatelných ná-
kladů z programu 107290 – Zacho-
vání a obnova historických hod-
not I na akci „Obnovení bývalého 
válečného hrobu Malá Bukovina“ 

 b) investiční záměr k realizaci akce 
akci „Obnovení bývalého válečné-
ho hrobu Malá Bukovina“  

• Usnesení č. 6-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 
350.000,-Kč z celkových uzna-
telných nákladů z „Programu 
obnovy venkova Ústeckého kra-
je 2020“ na akci „Oprava komu-
nikace Karlovka“ a zavazuje se 
vyčlenit v rozpočtu obce částku 
odpovídající povinné spoluúčasti 
žadatele.

• Usnesení č. 7-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
podání žádosti o dotaci z „Pro-
gramu podpory regionální kultur-
ní činnosti na rok 2020 Ústeckého 
kraje“ na akci „Bukovinská pouť“ 
a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu 
obce částku odpovídající povinné 
spoluúčasti žadatele.

• Usnesení č. 8-1/20: ZO Velká Buko-
vina schvaluje prodej p.p.č. st.77, 
zastavěná plocha a nádvoří - zbo-
řeniště o výměře 290 m2, k.ú. Vel-
ká Bukovina.

• Usnesení č. 9-1/20: ZO Velká Buko-
vina schvaluje směnu části p.p.č. 
2638/1, ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 57 m2 a p.
p.č. 1911/7, zahrada o výměře 14 m 
2, obě k.ú. Velká Bukovina.

• Usnesení č. 10-1/20: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje směnu p.p.č. 
st.148, zastavěná plocha a nádvo-
ří – zbořeniště o výměře 450 m2, 
k.ú. Velká Bukovina.

• Usnesení č. 11-1/20: ZO Velká Buko-
vina schvaluje směnu části p.p.č. 
883/2, ostatní plocha – ostatní ko-

munikace o výměře 180 m2 , k.ú. 
Malá Bukovina.

16) Nájemní smlouvy – zařízení inter-
net č.p. 2 Malá Bukovina

• Na střeše budovy č.p. 2 Malá Bu-
kovina mají umístěné vysílací zaří-
zení dva poskytovatelé internetu, 
kteří platili nájemné dosavadnímu 
majiteli budovy. Po změně vlastní-
ka budovy na Obec Velká Bukovi-
na budou zhotoveny nové smlou-
vy s nájemci. S prvním nájemcem, 
kterým je Ralsko Net s.r.o. bude 
uzavřena smlouva od 1.1. 2020 za 
dosavadních podmínek – nájemné 
36.000,- Kč/rok a 1.402,- Kč paušál-
ní sazba za spotřebu el. energie. 
Druhý nájemce Nej.cz, s.r.o. zatím 
smlouvu nedodal.

• Usnesení č. 12-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 
70% z celkových uznatelných ná-
kladů z programu „Podpora ob-
novy a rozvoje venkova“, podpro-
gramu „DT 117d8210H – Podpora 
budování a obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku“ na akci 
„Dětské hřiště Malá Bukovina, 
Karlovka“.

• Usnesení č. 13-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
návrh finanční dar Českému svazu 
včelařů Žandov, z.s. neposkytnout 
z důvodu pozdního doručení žá-
dosti.

• Usnesení č. 14-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 

zakoupení části p.p.č. 62/1, ostat-
ní plocha – neplodná půda, k.ú. 
Velká Bukovina na které se nachá-
zí obecní komunikace za částku 
100,- Kč/m2. Výměra bude určena 
geometrickým plánem pro oddě-
lení části pozemku dle vzájemné 
dohody účastníků.

• Usnesení č. 15-1/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvalu-
je přijetí Rozpočtové změny č. 
1/2020.

usnesení

Velká BukoVINA
Usnesení z jednání zastupitelstva obce 
Velká Bukovina č. 11/19 konaného dne 
9. 12. 2019 od 18:00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-11/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje navržený program 
jednání. 

• Usnesení č. 2-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Rozpočet Obce Velká Bukovina 
pro rok 2020.

• Usnesení č. 3-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
rozpočet MŠ Velká Bukovina pro 
rok 2020.

• Usnesení č. 4-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Střednědobý výhled rozpočtu 
obce 2020 – 2023.

• Usnesení č. 5-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina vydává OZV 
o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství.

• Usnesení č. 6-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina vydává OZV 
o místním poplatku ze psů.

• Usnesení č. 7-11/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje podání žádosti 
o dotaci na opravu sakrální stavby 
– křížek nedaleko č.p. 68 v Malé 
Bukovině.

• Usnesení č. 8-11/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje podání žádosti 
o dotaci na úpravu hřbitova ve 
Velké Bukovině.

• Usnesení č. 9-11/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje podání žádosti 
o dotaci na obnovu komunikace 
Velká Bukovina – Karlovka.

• Usnesení č. 10-11/19: Zastupitel-

stvo obce Velká Bukovina schva-
luje přijetí Rozpočtové změny č. 
11/2019.

• Usnesení č. 11-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
návrh na úpravu nájemného pro-
stor haly na hřišti Velká Bukovina. 
Nové nájemné s platností od 1. 
1. 2020 činí 2.000,- Kč včetně el. 
energie a vody a 600,- Kč za vytá-
pění v zimním období. 

• Usnesení č. 12-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Dodatek č. 18 ke smlouvě o zne-
škodňování komunálních, sepa-
rátních, velkoobjemových a ne-
bezpečných odpadů v obci Velká 
Bukovina, číslo: 084/VJ/02 ze dne 
11. 10. 2001.

• Usnesení č. 13-11/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnu-
tí služeb – odběr jedlých olejů 
a tuků firmou Libor Černohlávek, 
se sídlem: Jakub 38, 285 33 Církvi-
ce. 

• Usnesení č. 14-11/19: Zastupitel-
stvo obce Velká Bukovina schva-
luje poskytnutí finančního daru 
10.000,- Kč Základní škole Horní 
Police na činnost na rok 2020.
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Z kopané ve Stružnici 
a Petrovi Jánským skvěle. Stateč-
ně se pereme s mužstvem Cviko-
va o první místo v tabulce. Další 
poděkování patří společnostem 
Sauer Žandov a Bláha Trade, 
které každoročně přispívají buď 
na turnaje mládeže, pořádané 
hned po skončení sezony, nebo 
materiálně na vybavení, opravu 
nebo údržbu areálu. Díky těmto 
příspěvkům se stále snažíme vy-
lepšovat náš areál a vytvářet pro 
sport a kulturu v obci ty nejlepší 
podmínky. Momentálně jsme na 
tréninkové hřiště za hlavní hrací 
plochu, instalovali umělé osvět-
lení, aby bylo možné trénovat 
v pozdějších hodinách nebo za 
přízně počasí i v zimním období. 
Kdo se trochu zajímá o fotbal 
v okolí ví, že nejen ve Stružnici, 
ale i v okolí, kde se fotbal hraje 
(Žandov, H. Police, St. Šachov i V.
Bukovina), chybí pro nás všechny 
hřiště s umělým povrchem, které 

Další podzimní část sezony je za 
námi a stejně jako u ostatních, 
i u nás začala příprava na jarní 
část. Dříve než začnu s novin-
kami pro letošní rok, tak bych 
se chtěl ještě trochu vrátit zpět 
k roku 2019. 

Možná to pro některé bude znít 
jako otřepaná fráze, ale myslím, 
že děkování není v dnešní době 
nikdy dost a hlavně patří všem 
těm, kteří pomáhají našemu fot-
balu ať po finanční, materiální 
nebo morální stránce. Největ-
ší díky samozřejmě patří obci 
Stružnice, bez které by chod klu-
bu, co se týče údržby objektů, 
sekání hracích i okolních ploch, 
dodávky energií a dalších, ne-
mohl fungovat. Velké díky patří 
také obci H. Police, která při-
spívá na mládež. Konkrétně na 
mladší žáky, kteří si v této sezo-
ně vedou díky trenérům Jardovi 

by jsme od mládeže až po muže 
mohli k tréninkovým účelům vy-
užívat. V zimním období se totiž 
jen těžko hledají volné termíny, 
na skoro jediném vyhovujícím 
umělém povrchu v Č. Lípě. Vyu-
žíváme sice tělocvičnu v ZŠ v H. 
Polici, ale při větším počtu osob, 
bohužel nevyhovuje. Proto bych 
chtěl touto cestou požádat za-
stupitele a vedení obcí v okolí, 
zda by se nad tímto problémem 
nepokusili zamyslet a nenašli 
nějaké vhodné řešení. Co se týče 
zimní přípravy, mužstvo mlad-
ších žáků trénuje dvakrát v týd-
nu v tělocvičně, o víkendech hra-
jí turnaje nebo přátelská utkání. 
Díky Martinu Hamadovi, který 
odešel trénovat do Varnsdorfu 
mládež, jsme odehráli přátelská 
utkání na jejich umělém povr-
chu a další nás čekají. Spolupráci 
s ním musím pochválit. Muži po 
protrápeném podzimu angažo-

vali nového trenéra pana Stude-
novského, který má s trénová-
ním bohaté zkušenosti. Zároveň 
v zimní přípravě zkoušíme nové 
posily, díky kterým se budeme 
snažit udržet v okresním přebo-
ru. Srdečně Vás zvu na úvodní 
kolo soutěže, které zřejmě za-
čne 29. 3. od 15:00 hodin, kdy 
k nám zavítají hosté z Polevska. 
Mužstvo žáků má první domácí 
zápas doma 11. 4. od 10:00 hod 
s Kravařemi. 

Ještě bych chtěl jménem Mar-
tina Hamady nabídnou nejen 
těm, kteří se v předchozích le-
tech účastnili fotbalového kem-
pu v Jezvé, ale i ostatním, že 
i v letošním roce, bude fotbalový 
kemp pořádán. Termín konání 
je od 13. do 17. 7. 2020.

Ladislav Křemen, 
předseda TJ
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