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Rybník nad Machkovými

Obec Horní Police hospodařila 
v roce 2017 podle rozpočtu, kte-
rý byl na straně příjmů a výdajů 
vyrovnaný ve výši 10 828 000 
Kč. Hospodářský výsledek za rok 
2017 je kladný, zisk před zdaně-
ním byl ve výši 660 069,13 Kč.

V roce 2017 se provádělo 8 roz-
počtových opatření v různé výši 
příjmů  a výdajů.  Rozpočtová 
opatření  se  týkala  především 
přijatých dotací od Úřadu práce 
na  pracovníky  na  údržbu  obce, 
od Ministerstva kultury na opra-
vu zámku, z Ministerstva země-
dělství na poradenskou činnost, 
z  Libereckého  kraje  na  konaní 
voleb  do  Poslanecké  sněmovny 
Parlamentu ČR, výdaje na opravy 
majetku k bytovému hospodář-
ství, veřejného osvětlení a oprav 
chodníků  v  MŠ,  k  investici  na 
rybníky, na koupališti, na budo-
vání cesty Na Pískách, do budovy 
MŠ.  Finanční  prostředky  z  roz-
počtu  obce  čerpané  na  opravy, 

údržbu  nemovitostí  a majetku 
ve  vlastnictví  obce  byly  ve  výši 
2  521  792,20  Kč.  Nové  investič-
ní  záměry  byly  v  roce  2017  ve 
výši  867  266,93  Kč.  Na  účtech 
k 31.12.2017 bylo 4 086 536,61 Kč.

veřejné Osvětlení (dále VO) 
– zpracování energetického au-
ditu a projektová dokumentace 
na obnovu VO, opravy, údržba 
na VO, byla provedena revize 
VO a aktualizace pasportu, po-
ložení nového kabelu pro VO 
v lokalitě Na Pískách – větev 4;

veřejné PrOstranství – údrž-
ba prostoru okolo místních ko-
munikací, prořezávání náletů 
u koupaliště, za zámkem, na Bě-
lou, pod základní školou;

lesy – pravidelné vyžínání a na-
tírání proti okusu, byly opraveny 
oplocenky, byla provedena těžba 
na místech zasažených kalamitou 
a stromů napadených kůrovcem, 

byl zpracován audit lesního hos-
podářství (dále LH), proběhla 
jednání k zajištění nového od-
borného lesního hospodáře, byla 
zpracovaná analýza celého LH;

bytOvé dOmy – v č.p. 131 byla 
provedena celková rekonstrukce 
bytu č. 1 včetně elektroinstalace, 
vyměnila se topná tělesa, celko-
vá rekonstrukce bytu č. 4 včet-
ně instalace nového topného 
systému, dále částečná výměna 
krytiny, v č.p. 103 proběhla cel-
ková výměna střešní krytiny na 
objektu, včetně opravy všech 
komínových těles a vyvložková-
ní komínového tělesa, oprava 
venkovních parapetů, č.p. 160 
tmelení oken, zakoupení nových 
spotřebičů do tří bytů, proběhla 
oprava radiátoru, oprava vodo-
instalace a výměna bidetů;

nebytOvé HOsPOdářství – 
č.p. 6 bylo vyměněno topné tě-
leso;

KOUPaliŠtě – zajištění provoz- 
ního řádu koupaliště a hygi-
enických požadavků, oprava 
nádrže, zajištění provozu vrtu 
– vrt je ve zkušebním provozu, 
v roce 2017/10 byl vydán kolau-
dační souhlas s užíváním stavby 
,,Vrt pro koupaliště“, celková 
investiční hodnota je ve výši 
297 517,80 Kč, nákup převlé-
kacích kabin, částečně bylo 
opraveno oplocení areálu, byla 
provedena každoroční oprava 
a údržba herních prvků;

KOmUniKace – opravy místních 
komunikací ulice Školní, spojni-
ce na Podlesí, vybudování 50m 
obslužné komunikace Na Pís-
kách – větev 4 bez asfaltových 
povrchů;

ZŠ – nákup náhradních plecho-
vých šablon na střechu ZŠ, opra-
va části střešní krytiny, oplocení 
okolo stávajícího septiku;
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mŠ – ve dvou etapách proběh-
la oprava vstupního chodníku 
v areálu MŠ, byla provedena 
oprava stropů v místnosti pro 
výtvarnou výchovu včetně elek-
troinstalace, byla opravena část 
kanalizace, byla provedena kaž-
doroční oprava a údržba herních 
prvků;

ZámeK – bylo provedeno otlu-
čení omítek a úprava vstupů 
vnitřních místností č. 1 a č. 2, 
dále byla provedena další eta-
pa hydroizolací obvodových 
zdí a to místnosti č. 6 (vstupní 
chodba), zpracování projektové 
dokumentace ke statickému za-
jištění stropních konstrukcí;

rybníKy – bylo zajištěno zpra-
cování dokumentace pro opravu 
vodních nádrží, podklady pro 
vydání manipulačního a provoz-
ního řádu;

vOdOvOdní řad – zajištění 
vybudování vodovodního řadu 
Na Vyhlídce ke hřbitovu pro po-
zemky p.č. 27, p.č. 1083/13, vybu-
dování vodovodní přípojky pro 
pozemek určený k výstavbě RD 
v lokalitě Na Pískách – větev 4, 
spoluúčast na opravě meliorační 
stoky v lokalitě Na Pískách;

Finanční  prostředky  byly  dále 
čerpány  na  propagaci  obce,  na 
opravy  sekaček,  křovinořezů, 

V roce 2017 byla prostřednictvím 
dobrovolného Svazku obcí Peklo 
podána žádost o dotaci k získání 
kompostéru  pro  jednotlivé  do-
mácnosti  z  Operačního  progra-
mu  životního  prostředí,  v  roce 
2018 občané kompostéry obdrží.
Obec  a příspěvkové  organizace 
obce  opětovně  vstoupily  pro-
střednictvím komoditní burzy na 
trh s energiemi. Tímto nákupem 
energií  jsme  dosáhli  nejnižších 
cen za jednotku elektřiny a zem-
ního  plynu  pro  dané  období. 
Obec  aktualizovala  standardy 
pro terénní pečovatelskou službu 
v Horní Polici.
Obec využila možnosti příspěvku 
na VPP pracovníky z Úřadu prá-
ce. V roce 2017 byla prodloužena 
smlouva na vytvoření pracovních 
příležitostí pro 3 pracovníky, dále 
bylo  zažádáno novou  smlouvou 
pro 2 pracovníky. Na tyto pracov-
níky  jsme  obdrželi  příspěvek  ve 
výši 432 tisíc.
Obec získala dotaci od Liberecké-
ho kraje na pečovatelskou službu 
170  tisíc,  z  Ministerstva  kultury 
na  hydroizolaci  zámku  270  tisíc, 
z Ministerstva zemědělství na po-
radenskou činnost pro LH 40 tisíc, 
z Ministerstva  pro místní  rozvoj 
500  tisíc  na  opravu  tělocvičny, 
tato  akce  pokračuje  i do  roku 
2018.  Žádali  jsme  o dotaci  na 
opravu křížků v obci, dále z Libe-
reckého  kraje  na  výměnu oken, 
tyto dotace byly neúspěšné.

multikáry,  materiálu  na  zimní 
údržbu, servis auta, traktoru, na 
nákup nového vozu pro potřeby 
úřadu.  Finančně  jsme  podporo-
vali  různé  organizace  a spolky, 
v roce 2017 bylo z rozpočtu obce 
darováno 65 425 Kč.
Obec pokračuje s tvorbou nové-
ho územního plánu Horní Police.
Schválili  jsme  směrnici  o pravi-
dlech rozpočtového procesu pro 
své příspěvkové organizace.
Obec  prodala  pozemky  v  loka-
litě  Dvorsko  určené  k  výstavbě 
RD.  Během  roku  se  uzavíraly 
nové nájemní smlouvy na bytové 
a nebytové  prostory  a pozem-
ky.  Byla  zpracována  projektová 
dokumentace na odvodnění pří-
stupové  obslužné  komunikace 
Na  Pískách,  byla  podána  žádost 
o dotaci  na  přechod  k  základní 
škole.
V  obci  byla  tak  jako  v  loňském 
roce  rozšířena  hnízda  pro  sepa-
rovaný odpad. S ohledem na  to 
se  Obec  Horní  Police  v  soutěži 
Zlatá  popelnice  umístila  na  5. 
místě v třídění odpadů v katego-
rii obce nad 500 obyvatel.
Náklady  za  likvidaci  odpadů  se 
každoročně úměrně zvyšují, obec 
doplácí  za  každého  občana  při-
hlášeného k trvalému pobytu cca 
160 Kč, i tak je místní poplatek na 
rok 2018 ponechán v původní výši 
600 Kč/občana pro týdenní  svoz 
a 540 Kč/občana pro kombinova-
ný svoz. 

V roce 2017 proběhlo druhé kolo 
konkurzu na funkci ředitele ma-
teřské školy Horní Police, ze kte-
rého vzešla nová  ředitelka  s ná-
stupem 29.5.2017.
Obec Horní Police spolupracovala 
s organizacemi Libereckého kraje 
např. Krajskou správou silnic pro 
LK  ve  věci  rekonstrukce  zdi  za 
přejezdem ČD. Na  tuto  akci  byl 
již vydán kolaudační souhlas.
Obec  Horní  Police  v  roce  2017 
prodala  automobil  V3S,  vybírali 
jsme vstupné na koupališti. Toto 
také  přispělo  ke  zlepšení  klad-
ného  hospodářského  výsledku. 
Nejdůležitější zveřejněné záměry 
jsou – prodej domu č.p. 46 (býva-
lá hasičárna), a záměr pronájmu 
restaurace na koupališti na sezó-
nu 2018.
V roce  2017  jsme  vymáhali  dluž-
né částky od občanů dlužících na 
poplatcích  za  odpady  a nájem-
ném, stále jsou vymáhány dlužné 
částky  za  pronájem  nebytových 
prostorů po panu Wlčkovi. Je vy-
dán pravomocný rozsudek o po-
vinnosti zaplatit dlužnou částku. 
S  touto  záležitostí  je  spojeno 
i soudní  řízení.  Dále  je  požádá-
no  Ministerstvo  spravedlnosti 
o finanční  náhradu  za  průtahy 
v soudním sporu k výše uvedené-
mu sporu.

V Horní Polici, dne 09.01.2017 
Marie Matysová

 starostka

V  průběhu  jarních  prázdnin 
proběhla  další  etapa  rekon-
strukce budovy tělocvičny v Zá-
kladní  škole Horní Police. Kon-
krétně  došlo  k  výměně  oken 
a elektroinstalace s tím, že byla 
osazena nová LED svítidla. Tato 
část  rekonstrukce  byla  dlouho 
očekávaná,  neboť  stav  oken 
i elektrorozvodů  byl  již  v  ka-
tastrofálním  stavu.  Původní 
osvětlení  zajišťovaly  sodíkové 
výbojky,  které  známe  z  lamp 
pouličního  osvětlení.  Typický 
oranžový  nádech  světla  spolu 

vat nové sítě tak, aby byla okna 
chráněna  proti  rozbití.  Díky 
instalaci  nových  oken  bychom 
měli  dle  energetického  audi-
tu dosáhnout  cca 60 % úspory 
energií  nutných  pro  vytápění 
tělocvičny. 

Celková  cena  investice  je 
cca 570 tis. Kč. Avšak tento typ 
výdaje  zatíží  obecní  rozpočet 
jen  krátkodobě,  neboť  se  díky 
úsporám  počítá  s  návratností 
cca 7 až 8 let. 

Jiří Blekta

s nedostatečnou svítivostí vskut-
ku nevytvářel ideální podmínky 
pro večerní aktivity v tělocvičně. 
Nově  osazené  LED  lampy  mají 
mnohem  příjemnější  teplotu 
světla (denní bílá) a vyšší a mno-
hem  rovnoměrnější  intenzitu 
osvětlení daného prostoru. Na-
víc díky nově použité technolo-
gii mají cca 1/3 spotřebu energie 
než  původní  sodíkové  výbojky. 
Další  nespornou  výhodou  je 
i jejich  životnost.  Zatímco  sodí-
kové výbojky v průměru nasvítí 
cca 15 tis hodin (poté klesne je-

jich svítivost k 65 % a je nutná 
výměna),  u LED  technologie  se 
uvádí po 50 tis. hodinách pokles 
svítivosti  jen na 80 % původní 
hodnoty. Sodík je také více ná-
chylný k praskání výbojek. Svíti-
dla v tělocvičně jsou špatně pří-
stupná,  proto  i tato  výhoda  je 
pro nás značná. Okna jsou nyní 
plastová  a nově  je  obnovena 
funkce větrání. Stará okna toto 
již  neumožňovala,  neboť  díky 
netěsnostem musela  být  trvale 
uzavřena  a opatřena  těsnícím 
tmelem.  Ještě  zbývá  nainstalo-

Rekonstrukce tělocvičny 
v základní škole v Horní Polici

Hodnotící zpráva k hospodaření obce HP – dokončení z titulní strany
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V tomto školním roce prochá-
zí  budova  naší  mateřské  školy 
v Žandově náročnou a finančně 
nákladnou  rekonstrukcí.  První 
etapa  je u konce a na přelomu 
března  a dubna  se  dětem  ote-
vřou nové třídy v křídle, kde dří-
ve bývala  tělocvična. Celá akce 
je  o to  náročnější,  že  probíhá 
v krátkém časovém období jed-

tříd,  protože  kuchyň  s jídelnou 
je stále ve výstavbě. 

I když ne každý den probíhá 
všechno hladce, snažíme se udr-
žet  si  dobrou  náladu,  nadšení 
a těšení na novou školku. 

Mgr. Kamila Nacházelová
ředitelka školy

noho  školního  roku  a ještě  za 
celkového provozu. Na podzim 
jsme  přestěhovali  všechny  děti 
do  křídla  u silnice  a před  Vá-
nocemi  se  stěhovala  z  objektu 
i školní jídelna s kuchyní. To, co 
vypadalo jako nereálné, se stalo 
skutečností  a nakonec  nebylo 
ani pro děti a zaměstnance ne-
schůdné.  Herny  i lehárny  byly 

upraveny tak, aby všechny děti 
měly  dostatek  místa  a pohodlí 
a o své dobré pracovní podmín-
ky  nepřišly  ani  paní  učitelky. 
Svačinky dostávají děti přímo ve 
třídě, kam jsou přivezeny z ku-
chyně a po dopolední procház-
ce se zastaví v jídelně na náměs-
tí  na  oběd.  Tak  to  zatím bude 
i po  přestěhování  do  nových 

První etapa finalizuje

Velmi vydařenou akcí navzdo-
ry  chřipkové  epidemii  se  stala 
v  polovině  února  degustace  vín 
z Vinařství  Bronislava  Vajbara 
z Rakvic, kterou v žandovské Ko-
runě vedl sommeliér Ing. Petr Po-
spíšil – majitel Vinotéky v Zámec-
ké z České Lípy. K degustaci bylo 
připraveno  deset  vín  a svého 
favorita si mezi suchými i sladký-
mi, bílými,  růžovými  i červenými 
vínky našel opravdu každý. Více 
než  padesát  účastníků  si  zazna-
menávalo na  svém degustačním 
lístku barvu, chuť i vůni předsta-
vených  vzorků  a rozhodovalo, 
která  z  prezentovaných  lahví  je 
tou  nej….Příjemnou  atmosféru 
večera  přijel  svým  zpěvem  do-
provodit  pěvecký  sbor  Českolip-
ský  Evergreen,  který  v  polovině 
programu zazpíval nejen lidovky 
z Moravy. A protože víno sbližu-
je,  nezůstalo  jen  u ochutnávky, 
ale zpívalo se, tančilo a vyprávělo 
až do pozdních večerních hodin. 

zených degustací přímo ve Vino-
téce v Zámecké. Bližší informace 
získáte  na  www.vinoteka-v-za-
mecke.cz

Foto: Jana Marie Knotová

Kačka  Čabanová  zpívala  jeden 
hit  za  druhým  a nikomu  neva-
dilo,  že  některé  písně  zazněly 
i několikrát,  takže  večer  to  byl 
opravdu veselý. Pokud vás mrzí, 

že jste se této výjimečné akce ne-
mohli zúčastnit, nelitujte. Město 
Žandov  chystá  další  ochutnávku 
na  podzimní  měsíce.  Mezi  tím 
můžete  navštívit  některou  z  ří-

Víno, ženy aj muži a zpěv
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V sobotu  9.  12.  2016  se  hasiči 
společně  s obcí  podíleli  na  ko-
nání  již  tradiční  Mikulášské  dis-
kotéky  s nadílkou,  konané  opět 
v hale  na  hřišti.  Pokud  jsem  se 
po  loňském  ročníku  pozastavil 
nad nízkou účastí dětí,  ta  letoš-
ní se dá označit slovem zoufalá. 
Dle  seznamu  Obecního  úřadu 
žije v obci trvale více než 60 dětí 
do třinácti let. Nepočítali jsme se 
100% účastí a proto bylo připra-
veno  50  mikulášských  balíčků. 
Účast na nadílce byla tak mizivá, 
že  každé  z dětí  obdrželo  balíč-

Jak  si  jistě mnozí  vzpomíná-
te, před několika  lety existoval 
internetový  projekt  s  názvem 
Hornopoličan.  Tento  velmi  za-
jímavý  web  obsahoval  spoustu 
užitečných  informací  z  histo-
rie  i  současnosti  nejen  Horní 
Police,  ale  i  jejího  nejbližšího 

ky  dva  a ještě  jich  několik  zby-
lo.  Akce  se  letos  poprvé  obešla 
bez našeho dvorního DJ Vondra 
a děti  připravenými  soutěže-
mi  provedla  a hudbou  zásobi-
la  Janička  Kopčanová,  střídavě 
s panem  starostou.  Vedoucím 
občerstvení  byl  tentokrát  Kuba 
Novotný.  Nutno  připomenout, 
že na této nadílce měli premiéru 
dva noví skvostní čerti, kteří bu-
dou jistě příbuzní všude známých 
Krampusáků. 
Jak  jsem  předeslal  již  v mi-

nulém  čísle  RZ,  dne  3.  února  se 

okolí,  a  i  po  všech  těch  letech 
je  nutné  poděkovat  těm,  kte-
ří  se  o  jeho  provoz  zasloužili. 
K veliké škodě se však nepoda-
řilo  tyto  stránky  zachovat  do 
dnešní doby. Od provozovatele 
webových  serverů  se  nám však 
podařilo  zajistit  díky  včasnému 

konala  v zasedací  místnosti  OÚ 
Valná hromada SDH. Počet členů 
každým  rokem  klesá  a k 31.  12. 
2017  již  je  nás  pouze  20,  oproti 
25 z roku 2016. Valné hromady se 
zúčastnil i starosta OSH ČMS Dě-
čín Pavel Veselý a starosta okrsku 
Benešov nad Ploučnicí Jiří Vrátil, 
kteří  předali  navrženým  členům 
ocenění. Na udělení Medaile  sv. 
Floriána,  dosud  nejvyššího  oce-
nění v našem sboru, byl navržen 
Jaroslav Pokorný. Medaili uděle-
nou  in  memoriam  převzal  jeho 
syn Jaroslav Pokorný ml. 

zásahu  pana  Lubomíra  Šulce 
částečný obsah webu. Jsme  jen 
parta nadšenců pro Horní Polici 
a  okolí,  ale  budeme moc  rádi, 
když se nám podaří některé in-
formace  znovu  zveřejnit  a  pří-
padně  i  o  další  doplnit.  Držte 
nám,  prosím,  palce  a  sledujte 

Pokud  jsem  o loňském  Hasič-
ském  plese  psal  v superlativech, 
ten  letošní,  konaný  24.  2.  2018, 
byl  pouze  o zábavě,  nikoli  však 
o výdělku.  Skupina  Septima, 
dlouhodobě  s námi  spolupracu-
jící,  nás  lidově  řečeno  nechala 
ve  štychu  a Jarda  musel  oslovit 
skupinu Pegas o 3000,- Kč draž-
ší.  Největším  faktorem,  který  se 
podepsal  na  nízké  návštěvnosti 
je i chřipková epidemie. Hasičský 
ples  tak  skončil  ziskem pouhých 
800,- Kč.

Roman Vojta

web.  Pokud  vše  dobře  půjde, 
rádi  bychom  zprovoznili  strán-
ky v horizontu  jednoho měsíce 
na nové adrese www.hornopo-
lican.wz.cz. 

Hasiči Velká Bukovina

 Projekt Hornopoličan

V  lednu  proběhly  prezident-
ské  volby  a kdo  nemohl  dojít 
do volební místnosti, tomu bylo 
umožněno volit prezidenta naší 
země doma. Mezi nejstarší žan-
dovské voliče patří paní Milosla-
va Šedivá, pan Jaroslav Chlumec-
ký a manželé Laškovi.

Prezidentské volby 2018
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již 22. ročník hornopolického maso-
pustu se uspořádal za podpory obce 
v Horní Police a místního spolku Zir-
KOn. 
Účastníci  všech  kategorií  se  sešli  na 

náměstí před obecním úřadem, kde sta-
rostka předala klíč od obce. Jásající prů-
vod masek v doprovodu houslí a kytary 
prošel vesnicí. Na ty, kteří vydrželi až do 
konce,  čekalo  v  restauraci  U Huberta 
pohoštění. Všichni jsme si pochutnávali 
na zabijačkových dobrotách. K tomu se 
nám točilo dobré pivo a našim menším 
limonáda. Těšíme se na příště.

Hornopolický Masopust 2018

Obce svazku obcí Peklo usilu-
jí o zavedení kvalitního systému 
nakládání  s  odpady.  Význam-
né procento a to až 60 % tvoří 
biologicky  rozložitelný  odpad 
(dále  ,,BRKO“),  který  končí 
v  popelnicích  a  následně  na 
skládce.  Rozhodli  jsme  se  pro-
to  maximálně  podporovat  sys-

Dne 18. 11. 2017 se uskutečnil 15. ročník myslivecké zábavy pořádané Mysliveckým 
spolkem Lišáci Horní Police. Spolek připravil pro účastníky zábavy tradiční škvarko-
vou  pomazánku  a samozřejmě  bohatou  tombolu,  ve  které  bylo  přibližně  38  cen. 
K poslechu a tanci  zahrála kapela Vitamín Music  Lovosice. Zábava proběhla v přá-
telské pohodě a klidu. A za to bych chtěl jménem Mysliveckého Spolku Lišáci straš-
ně poděkovat všem přítomným za jejich podporu a přízeň. Tímto bych chtěl pozvat 
všechny přátelé a příznivce Mysliveckých zábav na další ročník, který se bude konat 
17. 11. 2018. Mockrát děkujeme.

Za Myslivecký Spolek Lišáci Horní Police Josef Pinc ml.

tém  domácího  kompostování. 
V  roce  2016  proběhla  v  obcích 
anketa  o možnosti  získání  ,,ke 
každému  domu  nebo  zahradě 
kompostér“.  V  roce  2017  bylo 
zažádáno o dotaci z prostředků 
EU. V letošním roce na jaře 2018 
budou žadatelům, kteří vyplnili 
anketní lístek na získání domá-

cího  kompostéru,  tento  kom-
postér  přidělen.  Podmínkou 
je  sepsání  smlouvy  o  výpůjčce 
mezi obcí a žadatelem na dobu 
určitou 5ti let (udržitelnost pro-
jektu).  Po uplynutí doby udrži-
telnosti  projektu  bude  domácí 
kompostér  přenechán  bezplat-
ně do vlastnictví žadatele.

Kompostér do domácností DSO Peklo

Myslivecká zábava

ZnáMé teRMíny akcí 
V Obci Stružnice 

PrO rOK 2018:

ČtvrteK 5. dUbna, 
Přednáška Mgr. Ladislava Smejkala 

„doba vzniku našich obcí“ (obecní úřad)
 

sObOta 7. a neděle 8. dUbna, 
mezinárodní závody stružnická peřej

(vodácký areál u mlýna) 

sObOta 2. Června, 
dětský den (zahrada základní školy v Jezvém)

sObOta 16. Června, 
stružnické slavnosti (areál u obecního úřadu)

sObOta 18. srPna, 
country festival 4. stružnický kocour 

(areál u obecního úřadu)

sObOta 25. srPna, 
stružnická neckyáda 

(Ploučnice mezi mlýnem a mostem pod nádražím)

sObOta 8. Září, 
akce pro děti s rodiči – Pohádkový les

(Jezvé za farou)

PáteK 28. Září, 
svatováclavský koncert festivalu lípa musica 

(kostel sv. Vavřince v Jezvém)
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Heřmánek – Heřmanice 1948
Od kamaráda jsem dostal ně-

kolik čísel zpravodaje Heřmá-
nek z roku 1948, který vydávala 
místní organizace Komunistické 
strany Československa v Heř-
manicích. vzhledem k tomu, že 
naše rodina z Heřmanic, kam 
přišla v roce 1945, pochází, tak 
Heřmánek mě a hlavně mojí 
mamku velice zaujal. společně 
jsme pro vás vybrali několik 
zajímavých zpráv, které jsou 
doslovně přepsány. některé 
jsou vážné, některé jsou spíše 
perličky a některé jsou politicky 
zabarvené – prostě jsou poplat-
né své době, ve které vznikly. 
některé důležité zprávy, na-
příklad o úmrtí jana masaryka 
zde, ale nenajdeme. Přesto si 
myslím, že i Heřmánek je dů-
ležitým svědectvím své doby 
a výtisky, které jsem dostal, bu- 
dou uloženy v Okresním archivu  
v České lípě, zde si je budete 
moc přečíst celé. Pokud máte 
doma také nějaká čísla zpravo-
daje Heřmánek, tak bychom si 
jistě rádi přečetli pokračování.

HeřmáneK č. 1
14. 2. 1948

– – – – – – – – – –
Zpravodaj  místní  organizace 
KSČ  Heřmanice.  Šéfredaktor  J. 
Jelínek,  odpovědný  redaktor: 
Ladislav Přimda.

Místní organisace KSČ Heřma-
nice uskutečňuje svůj slib. Před-
kládá 1. číslo svého zpravodaje, 
se kterým se bude snažit celou 
veřejnost pravdivě informovat 
o událostech vně i mimo obec. 
Na stránkách našeho „Heřmán-
ku“ budete nacházet usnesení 
M.N.V., upozornění na důle-
žitá hlášení týkajících se všech 
obyvatel obce, kulturní zprávy 
a různá oznámení a výzvy. Re-
dakčními zpravodaji jsou Ferdi-
nand Jelínek a Václav Vinahora.
Rodičovské sdružení v Heřmani-
cích pořádá dne 14. února 1948 
„Dětský maškarní rej“ v obec-
ním domě. Začátek v 15. hodin, 
konec v 17 hodin.
Na veřejné schůzi, která byla 
svolána na den 4. února 1948 
byla zvolena nová zemědělská 

býka, byla provedena zvěrolé-
kařská prohlídka a bylo kon-
statováno, že oba býci jsou 
naprosto zdrávi. Doklady jsou 
u před,J.S.Č.Z. V. Brejchy.
M.N.V. Ukládá finanční komisi, 
aby našla úhradu 28.000 Kčs, 
jako prvou splátku na obec-
ní les, který má výměru 56 ha. 
Splátka je splatná do 1. 4. 1948.
Zjišťujeme, že přes všechny po-
mlouvačné kampaně o tom, že 
funkcionáři M.N.V. hospodaří 
špatně, jest v pokladně kolem 
20.000 Kčs.
Hasičská hlídka: Sbor dobro-
volných hasičů v Heřmanicích, 
děkuje všem občanům, kteří se 
zúčastnili sběrací akce do buffe-
tu na hasičský ples, který se ko-
nal dne 8. února 1948. Obzvláš-
tě děkujeme těm ženám, které 
byly nápomocny při pečení dor-
tů u soudružky Vinahorové. 
Ples se vydařil a čistý zisk bude 
věnován na zakoupení hasičské 
výzbroje.

komise. Předsedou byl zvolen 
jednohlasně soudruh Chvojka, 
který současně převzal funk-
ci předsedy vyživovací komise. 
Současně byl přeorganizován 
resort J.S.Č.Z. a zvoleni tito čle-
nové: Brejcha předseda, Kukla 
místopředseda, Pavlas Josef jed-
natel, Rutter pokladník.
KSČ v Heřmanicích pořádala 
dne 25. 1. 48 maškarní ples, kte-
rý byl podle veřejného míně-
ní jeden z nejlepších, jaký byl 
v naší obci pořádán,výtěžek byl 
věnován na zakoupení cyklo-
stylu, kterým jsou tištěny tyto 
zpravodaje.
Místní národní výbor, mís-
topředseda L. Přimda, žádá 
všechny občany, kteří v lednu 
odporazili vepře pro vlastní 
spotřebu, aby do 16. února t. r. 
přinesli potvrzení o odvedení 
sádla do školy.
Zemědělci, vyměňte přebytečný 
ječmen za velmi kvalitní kukuři-
ci u svého družstva. Tím pomů-
žete sektoru pivovarnickému 
a krupařskému.
Československo může zakoupit 
v cizině asi 450 vagonů rýže, 
z nichž došlo již asi 100 vagonů. 
Proto dostanou rýži zatím po 
půl kg jen děti do 6 let.
Víte, že slepice má na sobě, dle 
skutečného výpočtu 8 120 per 
a pírek?

HeřmáneK č. 2
28. 2. 1948

– – – – – – – – – –
Krize v národní frontě dosáhla 
vrcholu pátečním podáním de-
misí reakčních ministrů strany 
nár. soc, lidové a DS.
Ministerský předseda K. Gott-
wald jmenoval nové členy vlády.
Dne 21. 2. byla svolána schůze 
všech občanů, které se zúčastni-
lo 76 osob. Z této veřejné schů-
ze byla podána rezoluce panu 
presidentu Dr. Ed. Benešovi 
a min. předsedovi Klementu 
Gottwaldovi.
Zemědělci, veškerý uhynulý do-
bytek odvážejte pouze do Úště-
ka k panu Kuprovi, jinam se do-
vážet nesmí.
Konečně pokoj. V důsledku 
neustálého sporu o obecního 

Upozorňuji občany, aby proje-
vili zájem o vedení kroniky. Člo-
věk, který dosud na kroniku ani 
nesáhl, nemá patrně o ní zájem. 
Doporučuji, aby byla svěřena 
tomu, kdo s touto věcí by myslil 
poctivě a svědomitě. V.Z.
J.S.Č.Z. Zájemci o obecního 
býka po dosavadním držiteli R. 
Kropáčkovi přihlaste se u před-
sedy J.S.Č.Z. s. V. Brejchy.
Kulturní hlídka. V neděli dne 
22. 2. 1948 sehrál dram. ochot. 
Spolek „Malá Scéna“ divadelní 
hru od F. Olivy „Bujná krev“.
Dne 7. 5. 1948 sehraje dram. 
ochot. Spolek „Malá Scéna di-
vadelní hru-drama „Jan Kroha“ 
od J. Šrámka. Začátek v 8 hod. 
večer, vstupné obvyklé. Po di-
vadle tanec při reprodukované 
hudbě.
Obecná škola: Správa obecné 
školy v Heřmanicích žádá tímto 
všechny rodiče dětí navštěvují-
cí zdejší školu, aby posílali své 
děti do školy včas a nenechávali 
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je doma bez vážné příčiny. Ná-
sledkem špatné docházky žac-
tva žádá správa školy, aby při 
zameškání, přinesly tito řádnou 
omluvenku na osmerce papíru. 
Pomoc doma, obvyklá výmluva 
dětí, se nyní v zimě neomlou-
vá. Při třetím nedostavení se do 
školy bez řádného omluvení, 
předá správa obecné školy věc 
O.N.V. k dalšímu řízení.
Podle sčítání hospodářské-
ho zvířectva je v naší zemi na 
7,000.000 slepic. Namátkovými 
kontrolami bylo zjištěno, že celá 
¼ počtu slepic byla zatajena.
Výnosem ministerstva vnitra ze 
dne 2. října 1945 č. A-6410-18/7-
45 byly zakázány sňatky oso-
bám národnosti české a osoba-
mi národnosti německé.
Vyměním černé polobotky, za-
chovalé, č. 39 až 40 za číslo 41 
až 42 na adresu Jan Jelínek Heř-
manice 56.
Koupím chovnou kozu. V. Brej-
cha Heřmanice 59.

HeřmáneK č. 3 
13. 3. 1948

– – – – – – – – – –
Ženská komise při KSČ Heřma-
nice:
Sbírka pořádaná z popudu na-
šich žen našla v širokých kruzích 
naší obce velikou odezvu. Bylo 
sebráno 100 vajec, 800 gr. sád-
la, 950 gr. máku, 107 kg bram-
bor, 66 kg žitné mouky, 29 kg 
hrubé mouky, 48 kg mouky 
OO. K tomu připočtena lístková 
hodnota 24,50 kg chleba, 5,65 
kg masa, 270 gr sádla, 2,10 kg 
jedlých tuků a lístky na mouku 
činí pěknou hromádku, kterou 
jistě potěšíme dělníky v továr-
ně. Sebrané potraviny byly od-
vezeny vozidlem spotřebního 
družstva „Jednota“ do Litomě-
řic, odkud budou dovezeny do 
Prahy, do Rozhlasového paláce.
Všem soudružkám, které se po-
dílejí na krásném úspěchu této 
sbírky, projevuje tímto svůj nej-
vřelejší dík ženská komise při 
KSČ v Heřmanicích.

HeřmáneK č. 4. 
27. 3. 1948

– – – – – – – – – –
Týden stromů a lesů. Také letoš-
ního roku od 11. do 18. dubna, 

a pojídají je jako lahůdky, maso 
získává sladkou příchuť, kterou 
tamější labužníci zvláště oceňu-
jí.
Při pátrání po nových surovi-
nách se podařilo objevit postup 
výroby látky, tkané z ženských 
vlasů. Směs půl vlny a polovic 
vlasů dá prý kvalitní látku na 
plášť nebo sako.
Indie: Fučíkova „Reportáž psa-
ná na oprátce“ bude přeložena 
do pěti nejrozšířenějších indic-
kých jazyků.
V Paříži byl povolen rozvod 
ženě, která uváděla jako důvod, 
že jí manžel nedal nikdy dárek 
k vánocům. Obžalovaný se hájil, 
že měl tak radostné mládí, že 
dosud věří na Ježíška.
Naše peněžnictví bude mít pou-
ze dvě banky. V Čechách Živ-
nostenská banka a na Sloven-
sku Tatra Banka.
Masa máme už tolik jako před 
válkou, kdy na jednoho oby-
vatele připadlo 25,5 kg ročně. 
Dnes naň připadá již 23 kg. 
Proč, ale přesto pociťujeme 
jeho nedostatek? Zejména pro-
to, že byl zvýšen ideál životního 
standardu zvýšením kupní síly 
jednak zemědělských vrstev, 
umožněný zejména pozemko-
vou reformou a dále dělnictva, 
tedy vrstev, jejíž předválečná 
spotřeba byla podprůměrná.
Místní akční výbor svolává na 
středu dne 14.4. veřejnou schůzi 
na 20 hodinu, účast všeho oby-
vatelstva jest povinná.
Místní akční výbor v Heřmani-
cích a místní národní výbor za-
slali tuto rezoluci Ústřednímu 
akčnímu výboru v Praze a ÚRO 
v Praze: MNV a MAV v Heřma-

bude „Týden stromů a lesů.“  
Je třeba zakládat sady, ovocné 
aleje. Je třeba zúrodňovat ne-
plodné stráně. Je třeba nově 
upravovat výsadbou nových 
stromů, doplňovat parky. Již 
nyní je nutno vykonat příprav-
né práce. Kopat jámy, opatřit 
kůly atd. Je potřebí organizovat 
brigády dobrovolníků. Musíme 
vykonat vše pro zdar „Týdne 
stromů a lesů“.
Matko, máš ráda svého syna, 
dceru? Vsaď jim ovocný strom, 
toť živá památka. Totéž, ať uči-
ní syn, neb dcera svým rodičům.
Družstevní zpráva.
Jelikož dodávky textilního zbo-
ží na prodejnu „Jednota č. 1.“ 
Heřmanice, budou pravděpo-
dobně častější, obrací se místní 
dozorčí výbor prodejny na čle-
ny družstva s dotazem, jak by si 
přáli rozdělování tohoto zboží. 
Písemné náměty odevzdejte s. 
F. Tomáškovi předs. míst. doz. 
výb. anebo přímo skladníkovi.

HeřmáneK č.5. 
duben 1948

– – – – – – – – – –
Zprávy ze světa.
V SSSR bude do konce roku 
1950 zvýšena zemědělská pro-
dukce proti roku 1940 o 27 %. 
Sklizeň obilí dosáhne průměr-
ného množství 12,7 q na jeden 
ha. proti 10,7 q v roce 1940. Pro-
dukce cukrovky se zvýší na 26 
milionů tun proti 21 milionům, 
v minulé pětiletce.
Za čtyři měsíce nám SSSR dodal 
440.000 tun obilí. Zbývá dodat 
již jen 160.000 tun.
Německo. V Berlíně bylo v roce 
1945-tedy v době, kdy kontrola 
nebyla možná, zjištěno v pro-
sinci 285 osob pohlavně nemoc-
ných. V lednu 1946 jich bylo již 
14,334 a v lednu 1947 k nim při-
bylo dalších 5,192. To šlo pouze 
o jeden druh nemoci.
USA: Dva newyorští architekti 
postavili „první dům jistý proti 
atomúm”. Dům je z materiálu, 
ze kterého se dříve stavěly vyso-
ké pece. Každý obyvatel domu 
má mimo to ještě asbestový ob-
lek s olověnou podšívkou, útul-
ný domov že?
Na ostrově Martinque krmí do-
morodci krysy cukrovou třtinou 

nicích usnesl se žádati důrazně 
podání jednotné kandidátní 
listiny politických stran NF pro 
nastávající volby. Uskutečnění 
tohoto požadavku jest zájmem 
celistvosti a konsolidace náro-
da a zárukou lidově-demokra-
tického zřízení naší republiky. 
Poz. redakce. Toto opatření 
naší nové vlády uspoří národu 
mnoho tisíc kg papíru a peněz, 
které by se vyplýtvaly v předvo-
lebním boji. Peníze i materiál 
budou jistě použity k účelům 
prospěšnějším.
Občani, kteří pracujete na pra-
cích v rámci 30,000.000 hodin, 
nechte si potvrzovati odpra-
covaný čas a vykonanou práci. 
Hlášení podávejte Místnímu 
akčnímu výboru.

HeřmáneK č. 6
duben 1948

– – – – – – – – – –
1. máj 1948. Letošní první máj 
bude masovou manifestací 
všech pokrokových sil v naší re-
publice. V průvodu nepůjdou 
jen příslušníci dělnického hnutí, 
ale i ti kteří dosud stáli mimo. 
Letos prvně půjdem opravdu 
„všichni v jednom šiku“, bez 
rozdílu smýšlení a postavení. 
Nechť 1. máj 1948 je vítězným 
nástupem všech pracujících na 
cestě k socialismu. 
Hasičská hlídka:
Sbor dobrovolných hasičů 
v Heřmanicích oznamuje všem 
svým členům: účast na oslavách 
1. máje v krojích je povinná. 
Sraz bude dodatečně oznámen.
Kulturní hlídka.
Program kina v Horní Polici. 1-2. 
května hraje se podle nového 
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Plánované opravy na zámku v Horní Polici

nový přechod v Horní Polici

I v  letošním  roce  plánujeme 
na  zámku  v  Horní  Polici  dal-
ší  stavební  úpravy,  které  mají 
alespoň  částečně  odlehčit  ha-
varijnímu  stavu některých  částí 
budovy. V tuto chvíli jsou podá-
ny  žádosti  do  dvou  dotačních 
titulů.  Dotace  by  měly  pokrýt 
cca 75 % celkových plánovaných 
nákladů  letošního  roku,  které 
jsou  cca 850  tis.  Kč.  Jaká bude 
jejich  skutečná výše však záleží 

času od 15,00 hod-17.30 hod. 
a 20.30 hod.“Polibek na sta-
dionu“ /Český film/ 4-5. května 
„Včera neděle byla“ /Český film/ 
8-9. května „Výbava s mono-
gramem“/Ruský barevný film/.
Reorganisace Místní rady osvě-
tové: Veškeré organizace, 
spolky, korporace v obci, mají 
povinnost ve svém vlastním záj- 
mu ohlašovati MRO veškeré 
zamýšlené podniky a to 14 dní 
předem. Je to ve snaze rovno-
měrného rozvržení podniků, 
konsolidace poměrů v obci 
a možnosti včasného doporuče-
ní podniku okresní radě osvěto-
vé v Litoměřicích k povolení. 
Svaz brannosti: Dne 24. dubna 
1945 byla utvořena ve zdejší 
obci skupina svazu brannosti 

Jak  jsem  již  před  časem  in-
formoval  čtenáře  RZ,  na  konci 
srpna loňského roku jsme zažá-
dali o dotaci z IROP na vybudo-
vání nového přechodu u zámku 
v  Horní  Polici.  Přechod  by  měl 
sloužit  především  dětem  pro 
bezpečnější  přístup  k  základní 
škole. Jsem rád, že se ony stovky 
hodin práce, které stála příprava 
žádosti, s největší pravděpodob-
ností  dočkají  úspěchu.  Žádost 
si  zatím  vede  velmi dobře  a 23. 
února prošla  i posledním kolem 
kontroly.  A proto  již  nyní  začí-
náme zpracovávat  zadávací do-
kumentaci pro výběr zhotovitele 
stavby.  Souběžně  též  probíhá 
podpis smluv s technickým a au-
torským  dozorem.  Pokud  vše 
dobře  půjde,  začnou  stavební 

patře.  Všechny  podlahy  byly 
v  minulosti  opatřeny  betono-
vým povrchem, mnohde v kom-
binaci  se  štěrkovým  záklopem. 
Toto  řešení možná krátkodobě 
vyřešilo  nerovnosti  v  podlaze, 
nad přípustnou míru  však  zatí-
žilo  konstrukci  stropů  prvního 
patra.  Ze  statického  posudku 
plyne akutní nutnost odstraně-
ní  těchto  podlah  a tím  odleh-
čení konstrukce stropu. Odstra-

Výbor hasičského sboru proto 
žádá všechny občany naší obce, 
aby hromadně vstupovali do 
sboru jako přispívající členové 
a příspěvkem 20 až 30 Kčs ročně 
přispěli k uhrazení částky, která 
bude vydána za stříkačku a vý-
zbroj. 
Redakce Heřmánku se dotazuje 
činitelů v obci, kteří měli na sta-
rost pěvecký a recitační kroužek, 
máme za to, že pan V. Forman 
by se mohl ujati tohoto úkolu 
a v dohledné době zde vybudo-
vati řádně org. pěvecký kroužek 
spolu s recitačním odborem, 
dáváme možnost každému, aby 
své schopnosti věnoval ve pro-
spěch všech. Čekáme odpověď! 
Redakce Heřmánku oznamuje 
všem občanům, že opět bude 

vybudování  místa  pro  přechá-
zení. Nejedná se tedy o klasický 
přechod  se  všeobecně  známou 
„zebrou“. Místo pro přecházení 
umožňuje  chodcům  bezpečné 
přejití komunikace, avšak nema-
jí zde přednost před projíždějící-
mi vozidly. V praxi to znamená, 
že  bude  vytvořeno  místo  pro 
bezpečné  přejití  komunikace, 
avšak chodci nesmí vstupovat do 
vozovky  v  případě  blížícího  se 
vozidla. 

Z hlediska dlouhodobého vý-
hledu  obce  je  vybudování  bez-
pečného přechodu hlavní silnice 
teprve první etapou pro zajištění 
bezpečného přístupu žáků k zá-
kladní  škole.  Letos  budované 
stavební  úpravy  budou  ukon-

na  naší  úspěšnosti  v  jednotli-
vých  dotačních  titulech.  V  ide-
álním případě by měly být zre-
alizovány dvě stavební činnosti. 
Tou první je statické podepření 
stropního trámu v prvním patře, 
jehož zhlaví bylo díky dlouhole-
tému  zatékání  v  úžlabí  střechy 
natolik  poškozeno,  že  došlo 
k propadu jedné části trámu do 
prostoru  chodby.  Druhou  akcí 
bude odkrytí podlah v druhém 

odbočka Úštěk. Na zakládající 
schůzi byli zvoleni její funkci-
onáři. Členství je povinné pro 
mládež obého pohlaví od 18 do 
22 let a členy spolku myslivosti. 
Pro ostatní občany je členství 
dosud dobrovolné. 

HeřmáneK č.7. 
15. 8. 1948

– – – – – – – – – –
Dvouletý plán splněn v červenci 
na 104,4 %. Vykoupeno: 14.484 
vagonů chlebového obilí, 18 954 
vagonů všeho obilí. Kontingent 
splněn již v republice na 11,58 %. 
Hasičský sbor se rozhodl na své 
schůzi, spolu se členy MNV, na 
zakoupení hasičské stříkačky 
a výzbroje. Cena stříkačky a vý-
zbroje dosáhne asi 85.000 Kčs. 

práce v průběhu měsíce května. 
Hotovo  by  mělo  být  do  srpna. 
A jak bude nový přechod vypa-
dat?

Na  začátku  je  nutné  říci,  že 
s  dotčenými  orgány  bylo  místo 
přechodu  velmi  dlouho  kon-
zultováno  a varianta,  která  se 
nakonec  bude  realizovat,  byla 
jediná možná. Proti našemu zá-
měru hovořily zejm. rozhledové 
poměry  v  daném  místě,  neboť 
se  jedná o ne zcela přehlednou 
zatáčku  (při  cestě  ze  starého 
mostu). Svoji roli také sehrávala 
blízkost  železničního  přejezdu 
a skutečnost,  že  požadované 
místo pro přecházení  leží  v  kři-
žovatce 3 silnic. Po vleklých jed-
náních  bylo  nakonec  povoleno 

něním  neoriginálních  povrchů 
navíc  dojde  k  odkrytí  nosných 
trámů.  Tím  bude  možné  po-
soudit  jejich  stav  a určit  nut-
nou  míru  výměny  napadených 
trámů.  Všechny  práce  by  měly 
být  hotovy do  konce  listopadu 
tohoto  roku.  Jejich  skutečný 
rozsah však bude nutné upravit 
dle objemu získaných dotačních 
prostředků.

Jiří Blekta

vycházet zcela pravidelně jed-
nou za 14 dní a proto veškeré 
příspěvky do časopisu inzeráty 
a nabídky řiďte na adresu Jan 
Jelínek Heřmanice 56, neb do 
konzumu Jednota v obecním 
domě, odkud budou vybírá-
ny. Redakce dále upozorňu-
je, že bylo rozhodnuto, aby 
výnos z časopisu byl věnován 
na školu, /potřeby a pomůcky/ 
a část na organizaci KSČ. Dále 
bude zakoupena Gottwaldova 
knihovna. 

Marie Fletcherová
Petr Fletcher 

www.struznice-jezve.cz 
 

čeny  s  tím,  že  se  předpokládá 
návazné  vybudování  chodníku 
spojujícího  nově  vystavěný  pře-
chod  s budovou základní  školy. 
Vše  je  zatím  pouze  ve  stádiu 
úvah, nicméně již nyní víme, že 
toto  řešení  je  pro  přístup  žáků 
k  základní  škole  jediné možné. 
Dříve  bylo  zvažováno  taktéž 
řešení  přístupu  kolem  domo-
va  s  pečovatelskou  službou  (po 
starých  schodech).  Po  propočtu 
nákladů  a s  přihlédnutím  k  ne-
konečně  komplikovanému  jed-
nání  se  Správou  železničních 
a dopravních  cest  o vybudování 
nového přechodu pro pěší přes 
stávající drážní  těleso,  jsme byli 
nuceni  od  tohoto  řešení  ustou-
pit. 

Jiří Blekta
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Vítání občánků ve Velké Bukovině
nově  narozeným  bukovinským 
občánkům zarecitovat a předat 
přání i dětičky z mateřské školy.

Čtyřem  holčičkám  a čtyřem 
chlapečkům  přeji  touto  cestou 
ještě  jednou  do  života  jen  to 
nejkrásnější a hodně štěstí.

Roman Vojta

muselo  být  osm  novorozených 
dětí,  stejně  jako  při  prvním  ví-
tání  v roce  2014,  rozděleno  do 
dvou skupin po čtyřech. Důvod 
je  prostý.  Najednou  by  se  do 
zasedací  místnosti  OÚ,  kde  se 
slavnostní  akt  odehrával,  osm 
miminek  se  svým  doprovodem 
nevešlo.  Kromě  pana  starosty, 
který  pronesl  svou  řeč,  přišly 

Před rokem, v příspěvku o ví-
tání občánků narozených v roce 
2016, jsem si udělal tak trochu 
legraci ve smyslu, že obecní 
kolébka nebude zahálet a pan 
starosta bude mít koho vítat. 

To jsem ještě netušil, jak blíz-
ko jsem pravdě. Z důvodu „po-
pulační exploze“ loňského roku 

Společenská 
kronika

V prvním čtvrtletí tohoto roku 
oslavili své významné životní 
jubileum tito spoluobčané. Do 
dalších let jim přejeme hodně 
zdraví a životního elánu.

60 let
Slaměná  Ivana,  Bajer  Vilém, 
Žiak  Milan,  Halinová  Vladi-
míra,  Štojdlová  Marie,  Ště-
pánková  Stanislava,  Portová 
Věra,  Abraham  Josef,  Růžič-
ková  Alena,  Hačecký  Jozef, 
Mečíř Jan

65 let
Linhart  Jiří,  Kubašová  Dag-
mar,  Gonosová Marcela,  No-
votný  František,  Novák  Zde-
něk,  Rajšner  Zdeněk,    Dědič  
Bohuslav,  Kindlová    Ivana, 
Krobová  Venuše,  Volema-
nová  Helena,  Hakl  Miroslav, 
Bendová Libuše

70 let
Frolíková  Jitka,  Brychta  An-
tonín,  Baloun  Jiří,  Baštýřová 
Jana, Pittnerová Vlasta, Březi-
na  Jiří, Doležálek  Václav, Ha-
vránek  Jiří, Štraub František, 
Hamadová  Zdena,  Vaněk  Ja-
roslav,  Pabiška  Miroslav,  Sla-
domel Otta, Strynk Jiří, Kadlec 
František, Kovář Vlastislav

75 let
Makula Gustav, Marvan Josef, 
Čerychová  Irena, Hromníková  
Jarmila, Podhora  Ignác

80 let
Havlíčková  Jaroslava,  Šamša 
Josef,  Holubová  Věra,  Tichá 
Jaroslava,  Bížová  Ivona,  Ko-
čová  Libuše,  Roudná  Irena, 
Skrčená  Hana,  Zahrádková 
Dagmar, Novák Jan

85 let
Chrenová Miloslava

90 let
Pokorná Margita

Srnka u rybníků
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Rok  1994  je  v  kronice  obce 
Velká  Bukovina  popsán  velmi 
bohatě.  Leden  začal  teplotami 
nad  nulou,  v  polovině  měsíce 
teploty  asi  na  týden  poklesly 
na  -10°C  a poté  opět  nad  nu-
lou.  V únoru  a březnu  bylo 
počasí  víceméně  obvyklé  pro 
toto období s teplotami od -15 
do  +  14°C,  deštěm,  sněžením, 
vánicí  a dokonce  i bouřkou. 
Poté  v dubnu  pravé  aprílové 
počasí zakončené 26°C. Deštivý 
květen  byl  naopak  zakončen 
ranními pouhými 2°C. V červnu 
běžné  počasí,  ovšem  poslední 
týden  vysoké  teploty  až  33°C. 
I prázdniny  byly  velmi  teplé, 
s  maximálními  teplotami  34°C, 
s  častými  bouřkami,  které  po-
kračovaly i v září. To končilo pří-
jemným babím létem. Říjen byl 
deštivý  a studený,  téměř  polo-
vina s ranními mrazíky až -5°C. 
Podobný  byl  i listopad,  v  pro-
sinci se k dešťům přidalo náledí 
a sněžení. Rok končil +12°C.

Stav  pracovníků  Zeměděl-
ského  družstva  v  tomto  roce 

výrazně poklesl. Družstvo mělo 
68  členů  a průměrný  výdělek 
4.275,-Kč.  Pro  rostlinnou  vý-
robu  bylo  pronajato  od  členů 
1.075 hektarů polí a luk, desítky 
hektarů však  ležely  ladem. Ne-
byly prostředky na nákup osiva 
a sadby  brambor,  takže  bylo 
oseto  138 ha kukuřice na  siláž, 
120 ha pšenice, 60 ha jetelovin, 
60 ha  ječmene, 50 ha ovsa, 50 
ha  řepky,  20  ha  triticale,  5  ha 
řepy  a žádné  brambory.  Také 
stavy  skotu  poklesly  z  1.000 
kusů  na  550  kusů.  Pouze  ve 
vepříně  došlo  k  rozšíření  od-
chovny selat. Provedly se melio-
race a čištění rybníků v bývalém 
areálu  husárny,  která  byla  vy-
stavěna v letech 1976-79.

Na  lednové  Valné  hromadě 
v  hospodě  u Karbouse  se  fot-
balisté  přejmenovali  z  TJ  JZD 
Velká Bukovina na FK Velká Bu-
kovina.  Předsedou  se  stal  Petr 
Bernášek  a hrajícím  trenérem 
Jaroslav Spurný z Děčína. Tento 
rok vynikalo naše mužstvo pře-
devším brankáři. Na červnovém 

turnaji  ve  Starém  Šachově  byl 
nejlepším  brankářem  vyhlášen 
Václav Laipold, na červencovém 
domácím turnaji pak Jan Molo. 
Stará garda si pozvala k přátel-
skému utkání  druholigový  tým 
žen z České Lípy a podlehla jim  
1:4.  Předzápas  sehrál  znovu  se 
tvořící tým žáků s trenéry Jose-
fem  Rajchlem  a Josefem  Kav-
kou.  Sponzorem  se  stal  Vlas-
timil  Šrédl.  Protože  se  v  České 
Kamenici rekonstruovalo hřiště, 
došlo  k  dohodě  oddílů  a tým 
mužů  České  Kamenice  hrál  od 
října svá domácí utkání krajské 
1. B třídy na hřišti ve Velké Bu-
kovině.

Únorovou  Valnou  hromadu 
hasičů  v  hospodě  u Karbouse 
zahájil  předseda  Václav  Vond-
ruška.  Hasičská  jednota  měla 
88  členů,  z  toho  16  čestných. 
Vozidlo  V3S,  které  zakoupil 
obecní  úřad,  dostalo  nový  lak 
a byly provedeny nutné opravy. 
Pochvalu si zasloužili jmenovitě 
Stanislav  Švejda,  velitel  druž-
stva  a Eman  Šebor,  který  byl 

u požáru vždy první. 19. března 
došlo na návsi k požáru v býva-
lé  družstevní  truhlárně,  která 
byla určena k prodeji. Místním, 
společně  s  hasiči  z  České  Lípy, 
Jezvé,  Benešova  nad  Ploučnicí 
a Horních Habartic, se podařilo 
požár  poměrně  rychle  uhasit, 
tudíž  nedošlo  k  velké  škodě. 
Byla  dokončena  oprava  Hasič-
ské  zbrojnice,  ta  byla  kromě 
střechy  téměř  celá  zgenerálko-
vaná.

Rozvodné  závody  Děčín, 
montážní  závod  Rumburk,  po 
téměř  půl  století  provedla  re-
konstrukci  rozvodů  elektrické 
energie  a to  včetně  veřejné-
ho  osvětlení  v Malé  Bukovině. 
Předtím ji v letech 1946-47 pro-
váděla parta pana Jar. Perouta 
z  Rozvodných  závodů  Česká 
Lípa. Některé  rozvody v   horní 
části obce Velká Bukovina v  té 
době  pamatovaly  20.  léta  20. 
století.  Několik  rodin  včetně 
bývalé  družstevní  jídelny  (pro 
ještě  dříve  narozené  hospoda 
u Dudů)  si  pořídilo  „ekologic-

Z kroniky obce Velká Bukovina

Sníh na nové stružnické lávce
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ké“  elektrické  přímotopy.  Na 
jaře provedly Vodovody a kana-
lizace nové oplocení vodáren ve 
Velké i Malé Bukovině. 

Hráz Velkého rybníka z roku 
1947  v  červnu  dosloužila,  trhli-
na se zvětšila a voda z  rybníku 
rychle  zmizela,  protože  Státní 
rybářství  Doksy  neprovádělo 
dlouhé  roky  žádnou  údržbu. 
V  říjnu  byl  Českým  rybářským 
svazem  v  Žandově  vypuštěn 
a sloven Malý rybník v Karlovce 
a kapři délky 25–30cm byli pou-
žiti jako násada hlavně pro řeku 
Ploučnici. 

O prázdninách  se  vyasfal-
tovaly  některé  cesty  ve  Velké 
Bukovině  –  k družstvu,  na  hři-
ště, k Havlíkům, k horní bytov-
ce  a poslední  odbočka  nahoře 
v  obci  doleva  směrem ke  Švej-
dům.  V září  pak  došlo  k  opra-
vám  koryta  a zdiva  potoku  od 
Obecního úřadu nahoru. 

V prvních volbách do zastupi-
telstev obcí v samostatné České 
republice byli v listopadu zvole-
ni:  starosta  Rudolf  Drnec,  mís-
tostarosta  Vladimír  Šíla,  Josef 
Havlík, Václav Horáček, Jaroslav 
Samec, František Möser a Miro-
slav Kotouč .

Obecní klípky – Firma Tvinko 
pana  Stoklasy,  šijící  ochranné 
pracovní pomůcky,  sídlící v bu-
dově  bývalé  školy  v  Malé  Bu-
kovině,  si  pronajímá  i budovu 
fary  a ta  prochází  rekonstruk-
cí.  Jiří Čerych získává  Jánského 
plaketu  za  40 bezplatných od-
běrů krve. V pondělí  14.března 
došlo v Karlovce k vloupání do 
chalupy  herce Oldřicha  Velena 
a všechen  starožitný  nábytek 
zmizel  neznámo  kam.  Na  jaře 
byly na sále hospody u Karbou-
se uspořádány dvě úspěšné zá-
bavy.  Poté  došlo  k  vymalování 
všech prostor hospody. Na sále 
kabin na hřišti se pro mládež ze 
širokého  okolí  uspořádala  dis-
kotéka. Zatímco řidič z Kerhar-
tic popíjel v sobotu 30.července 
v  hospodě  u Karbouse  pivko, 
shořelo  před  hospodou  díky 
zkratu  v elektroinstalaci  jeho 
vozidlo  Škoda  100.  Na  podzim 

obec  prodala  budovu  bývalé 
hospody s bytovkou v Malé Bu-
kovině Vlastimilu Šrédlovi.
V obci došlo k rozvoji podni-

kání:  autodoprava  –  Bohuslav 
Dědič, Jaroslav Chovan, Ladislav 
Jindra,  Jaroslav  Samec,  Vladi-
slav Svoboda, truhlářství – Josef 
Kaňka,  Bohuslav  Samec,  Josef 
Švejda, prodejny potravin – Jo-

sef Havlík, Vlastimil  Šrédl, hos-
poda  u Karbouse,  klempířství 
Vladimír  Růžička,  písmomalíř-
ství  a ranč  Milena  Mračková, 
elektroinstalační práce a ubyto-
vání Jaroslav Pokorný, zemědě-
lec Miroslav Kotouč.

  Obce  mají  401  obyvatel. 
Jeden  pár  vstoupil  do  svazku 

manželského,  narodilo  se  6 
dětí, 6 spoluobčanů zemřelo.

Víte, kde ve Velké Bukovině 
stála knoflíkárna, která zanikla 
v roce 1945?

Jaroslav Pokorný, 
kronikář obce 

Velká Bukovina

Částečné zatmění Měsíce nad Stružnickými rybníky 7. srpna 2017

Ze Stružnického masopustu 10. února
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Porovnání Stružnice  
s okolními a někte-
rými dalšími obce-
mi z hlediska exe-

kucí vedených  
v roce 2017 vůči 

fyzickým osobám

Všechny  údaje  pocházejí 
z webu  mapaexekuci.cz,  kde 
lze nalézt i další údaje, např. vě-
kovou  strukturu  osob  s exeku-
cemi.  Uvedená  čísla  neudávají 
míru  zadlužení  fyzických  osob, 
ale až nezvládnuté dluhy, řeše-
né  uvalením  exekucí.  Z tohoto 
pohledu na tom významná část 
obyvatel  Stružnice  není  dobře, 
proto tabulku zveřejňujeme.

Jan Mečíř, starosta Stružnice

vysvětlivKy: 
ORP - obec s rozšířenou působ-
ností; 
Stružnice je součástí ORP Česká 
Lípa. Okres Česká Lípa je tvořen 
obcemi ORP Česká Lípa a ORP 
Nový Bor.

ZKratKy: 
mil. = milióny, MLD = miliardy
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Putování za zvířátky do lesa

Masopust ve školce

Únorové mrazy přispěly k našemu rozhod-
nutí přilepšit  zvířátkům v  lese. Děti nanosily 
do  školky  suché  pečivo,  jablka,  mrkev,  ale 
i seno,  piškoty  a těšily  se  na  výlet  ke  krmel-
ci. Po domluvě s myslivci se celá naše školka 
vydala  do  lesíka.  A byla  to  cesta  nelehká, 
pro  dvouleté  děti  úplné  pochodové  cvičení. 
Občas  to dětem na  lesní cestě uklouzlo, ob-
čas se někdo do zledovatělé kaluže probořil, 
ale nevzdávali jsme se. A cesta, v doprovodu 
myslivců a loveckého pejska  či  spíše  štěněte, 
uběhla rychle. Děti zvířátkům naplnily krmel-
ce  po  okraje.  Potom  jsme  pozorovali  stopy 
zvířátek. Velkou radost dětem způsobil nález 
srnčích bobků, které dokazovaly, že zvířátka 
ke krmelci opravdu chodí.

Kolektiv MŠ Stružnice

V MŠ Velká Bukovina si v únoru děti 
připomněly během projektového ma-
sopustního  týdne  tradici  Masopustu. 
Mimo  povídání  o této  tradici  a tolik 
oblíbeného  Karnevalu,  čekalo  děti 
i představení  hudební  skupiny  Soli-
Deo  s  HUDEBNÍM  PEXESEM,  dále  si 
s nimi přišla zacvičit Ivanka Brandejso-
vá  JÓGU  motivovanou  karnevalovou 
tématikou,  zasoutěžily  si  ve  zpěvu  – 
Karaoke  a zahrály  si  na  opravdovou 
kapelu!  Stihli  jsme  i vyrobit  papírové 
masky  a kloboučky.  I paní  kuchařka 
připravila pro děti  tradiční masopust-
ní koblížky a pravý domácí prejt. Celý 
týden bylo ve školce veselo a to je nej-
důležitější.

Petra Hlaváčková, ředitelka MŠ

Masopust v MŠ Stružnice
V masopustním období si užíváme, jako každý rok, spous-

tu zábavy. Letos jsme navodili období Masopustu pohádkou 
O koblížkovi. Ovšem místo smažených koblížků jsme si pekli 
voňavé skořicové trdelníky. Dětem se moc povedly. A protože 
těsto nakynulo víc, než jsme předpokládali, mohli si na nich 
pochutnat nejen děti, ale  i rodiče. Pokračovali  jsme výrobou 
krásných pestrobarevných karnevalových masek. Pro inspiraci 
jsme si se staršími dětmi (třídou Motýlků) vyjeli autobusem na 
dopolední výlet do zákupského muzea papírových masek tzv. 
Heldovky. Zde nás uchvátily obrovské masky zvířat, pohádko-
vých postav a různých příšer, které jsme si mohli i vyzkoušet. 
Vyvrcholením  celého období  byl  karneval  v mateřské  škole. 
Maminky dětem připravily úžasné kostýmy a společně jsme si 
v rytmech latinskoamerické hudby krásně zaplesali. Nezapo-
mněli jsme ani na soutěžení, za které si děti odnesly drobné 
odměny.  Kolektiv MŠ Stružnice
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Zápis do 1. třídy

Rekonstrukce sociálního zařízení 

žáci ZŠ Stružnice sportují velmi rádi

Zápis budoucích prvňáků proběhne ve středu 
25. dubna 2018 od 15.00 do 18.00 hod, 

rodiče předloží rodný list dítěte, průkaz totožnosti a ve škole vyplní 
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o od-
klad povinné školní docházky. K ní doloží zprávu z vyšetření v PPP 
a zprávu od pediatra.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

1.   Spádová oblast – děti, které mají trvalý pobyt v Žandově, 
  Radči, Novosedle, Velké Javorské, Valteřicích, Heřmanicích
2.   Děti bydlící mimo spádovou oblast
3.   Děti pětileté – předčasné zaškolení

Poznámka: V případě, že by v některém kritériu bylo zastoupeno 
více dětí, než je kapacita třídy (30 žáků), bude o pořadí přijatých dětí 
rozhodnuto losováním.

Mgr. Kamila Nacházelová 
ředitelka školy

Žáci Základní školy Stružnice 
se  zaslouženě  dočkali  rekon-

i v letošním školním roce se naši žáci a žá-
kyně přihlásili do celorepublikového turnaje 
v mládežnickém florbalu. Formát celé soutěže 
je vícestupňový a skládá se z okresního kola, 
krajského a národního finále.

Okresní kolo pro chlapce se konalo v listo-
padu v České Lípě. Po nelehkých utkáních jed-
notlivých týmů se naši žáci umístili na krásném 
3. místě. Oceněni byli medailí a pohárem.
Družstvo  dívek  postoupilo  přímo  do  kraj-

ského  kola  v  Liberci  a taktéž  pro  naši  školu 
vybojovalo třetí místo. Všichni zúčastnění žáci 
byli odměněni pochvalou za reprezentaci ško-
ly. Firma Sauer podpořila školu nabídkou na 
financování  nových  dresů  pro  naše  úspěšné 
florbalisty. 

Lenka Kolstrunková, ředitelka

strukce  sociálního zařízení. Na 
konci  listopadu  2017  začala 

firma Bilko ze Zákup s budová-
ním  nového  sociálního  zaříze-

ní pro chlapce, včetně výměny 
oken  a  radiátorů,  a  zázemí 
pro  uklízečku.  Nově  využívají 
chlapci sociální zázemí na pat-
ře hned vedle učeben. 

Úprava prostor  byla  dokon-
čena a předána na konci ledna 
2018.  Rekonstrukci  v  hodnotě 
380 000,- Kč financovala škola 
z provozních prostředků, které 
ji do rozpočtu přidělila obec.

Lenka Kolstrunková, 
ředitelka

Tradiční Přípravka pro předškoláky zve každý 
měsíc do školních lavic budoucí prvňáčky
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Sponzoři pomáhají ZŠ Stružnice

Čtenářský klub

Příprava na jaro

recyklohraní aneb ukliďme svět

Každý rok naše škola získává 
sponzorské dary, z kterých fi-
nancuje nadstandardní akce pro 
žáky.

Pravidelným  sponzorem  je 
firma  Sauer  compresory  Žan-
dov.  Částku  10  000,-  Kč  vyu-
žíváme  k nákupu  vánočních 
dárků  a k  návštěvě  výukových 
programů v ekocentrech v Hej-
nicích,    Brništi  a dalších.  Tyto 

návštěvy  rozvíjí  a obohacují 
vědomosti  našich  žáků.  Klem-
pířství  a pokrývačství  Alois 
Běla nám letos přispěl částkou 
2000,-  Kč  na  brankařský  dres 
pro  florbalisty.  Zásluhou  fir-
my Bilko  ze  Zákup,  která  ško-
le poskytla  částku  10 000,- Kč, 
můžeme pro žáky zajistit nové 
výukové a vzdělávací vybavení.

Lenka Kolstrunková, ředitelka

naše  škola  svým  žákům  jako 
volnočasový  kroužek.  Skupin-
ka dětí spolu s učitelem si kaž- 
dý  týden  povídají  o tom,  co 
a proč  čtou,  půjčují  si  knihy 
z klubové knihovničky, baví  se 
různými  hrami,  ale  především 
si čtou. Protože pouze za před-
pokladu, že knížky děti „baví“, 
budou  po  nich  s  chutí  sahat 
a získané  dovednosti  uplatní 
ve  svém  vlastním  vzdělávání. 
V  rámci  projektu  OPVVV  reg. 
číslo  „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_02

Chvíle  nad  knížkou  si  řada 
z nás  pečlivě  střeží.  V dnešní 
době  je  potřeba  děti  ve  čtení 

Kdo chce znát, jak kytky voní, ten se musí předklonit. Kdo se jaru 
nepokloní, bude z něho škarohlíd - aneb i ve škole může být zábava. 
Dne 19. 2. 2018 na Základní škole Stružnice proběhl projektový 

den, a jelikož je venku krásné počasí, nemohl se uskutečnit na jiné 
téma než „Jaro“. Žáci měli možnost prohlédnout si několik herbá-
řů plných jarních rostlin, zahráli si na floristy při velkém poznávání  
květin, vyplňovali zapeklitou křížovku, plnili různé úkoly a vše za-
končili vyrobením několika květinových dekorací na nástěnky naší 
školy. Žáci se tedy dozvěděli spoustu nových informací o jaru, jako 
takovém, i o tolik důležité přírodě, která nás obklopuje.

Kateřina Rosáková, vychovatelka

Víte,  že  Česká  republika  je  na  evropské  špičce  ve  třídění  od-
padu? Základní škola Stružnice je již několik let zapojena do re-
cyklačního programu „Recyklohraní aneb ukliďme svět“  v rámci 
kterého jsou žáci vzděláváni v oblasti třídění a recyklace odpadů. 
Škola jim díky tomu také umožňuje odevzdávat vybité baterie či 
malá elektrozařízení a na oplátku získávají od Recyklohraní různé 
společenské hry, knihy nebo  jiné drobné dárečky.  Jako  škola  se 
domníváme, že je důležité mladším generacím ukázat, že třídění 
má smysl, a že i když jsme jako Česká republika ve třídění velmi 
šikovní, nesmíme polevit. Kateřina Rosáková, vychovatelka

2/0005672“  financujeme  „Čte-
nářský klub“ pro všechny žáky 
naší  školy.  Pod  vedením  paní 
učitelky  Nikoly  Petříkové  se 
schází  každý  týden  a procvi-
čují  a zdokonalují  čtení.  Byly 
zakoupeny i výukové pomůcky 
na hry se slovy a tablety. Žáci si 
zdokonalují  výslovnost,  slovní 
zásobu a procvičují hlasité a ti-
ché čtení. 

Nikola Petříková, 
učitelka 1. a 2. třídy

podporovat, aby se knížka do-
stala na úroveň dalších  zdrojů 
zábavy.  Čtenářský  klub  nabízí 
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Základní škola stružnice, okres Česká lípa, příspěvková organizace
Jezvé 137, 471 08 Jezvé, tel.: 487 861 335, 731 526 909 • e-mail: zsstruznice@zsstruznice.cz,  www.zsstruznice.cz

ZVe VŠecHny rODiče na Den OteVřenýcH DVeří
21. 3. 2018 od 9.00 – 17.00 hod.
Čeká Vás: ukázka výukových hodin s prohlídkou školy, 
odpoledne pro předškoláky a rodiče, jarní dílnička

Těší se na Vás kolektiv žáků a zaměstnanců školy

Základní škola stružnice, okres Česká lípa, příspěvková organizace
Jezvé 137, 471 08 Jezvé, tel.: 487 861 335, 731 526 909 • e-mail: zsstruznice@zsstruznice.cz,  www.zsstruznice.cz

infOrMace PrO rODiče
Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se koná:

5. 4. 2018 od 12.00 do 17.00 hod.
12. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hod. – náhradní termín

nabídka na školní rok 2018/2019
základní pomůcky – zdarma, příspěvek od obce ve výši 2500 Kč za každý školní rok, individuální přístup ke všem, žákům s výbor-

ným prospěchem po celou dobu školní docházky hodnotná odměna na konci posledního ročníku, výuka genetickou metodou v 1. 
ročníku, Aj od 1. ročníku, výuka doplňována výukovými programy, mimoškolní aktivity – zdarma (flétna, taneční, keramika, počítače, 
fotografický,  náprava řeči), škola v přírodě, plavání, víkendový pobyt, výukové programy, výlety, rodinný kolektiv a vstřícné jednání, 

škola otevřena od 5.30 hod., doučování a příprava žáků na gymnázium, 

Školička pro předškoláky: čtvrtek 15. 3. a 22. 3. 2018 od 16.00 hod.
- možnost vyzkoušet si úkoly před zápisem, zdarma, veškeré pomůcky děti dostávají

Pohádkový zápis do 1. třídy
1. sedmimílové boty  –  jemná 
motorika,  samoobslužné  čin-
nosti
Milé děti, máte rády pohád-
ky? Ano? A chcete se podívat 
do pohádky? Jestli ano, tak 
nejrychleji se tam dostaneme 
pomocí Sedmimílových bot. 
Pokud tyto boty zavážete, do-

lo? Ojojoj! Ale já jsem dnes tak 
smutná. Ručičku jsem si porani-
la a tak nemohu natrhat kytič-
ky do vázy. Pomůžete mi? 
v truhlíku jsou napíchané pa-
pírové kytičky, každá má jinou 
barvu. děti mají za úkol jed-
notlivé barvy pojmenovat.

3. maxipes Fík  –  zručnost  při 
stříhání, rozvoj jemné motoriky
Jednoho dne šel Maxipes Fík 
na procházku. Zpíval si, poska-
koval si do rytmu a najednou 
uviděl na zemi papír, který 
tam úplně sám ležel. Víte děti, 
co na tom papíru mohlo být 
nakreslené? Že nevíte? Tak já 
vám to povím. Byl tam nakres-
lený hrad. Maxipes Fík si ho 
chtěl vystřihnout, ale jak určitě 
víte, pejsci nemají ruce. Pomů-
žete mu?

Základní škola stružnice, 
okres Česká lípa, příspěvková 
organizace vás srdečně zve na 
Pohádkový zápis do 1. třídy ko-
naný dne 5. 4. 2018 od 12:00 do 
17:00 hodin

s sebOU:
rodný  list  dítěte,  občanský 
průkaz  zákonného  zástupce, 
žádost  o přijetí  k základnímu 
vzdělávání

POHádKOvý ZáPis 
sedmerO POHádeK

KlíČOvé POjmy
Směřujeme ke kompetencím – 
umět rozpoznávat barvy, umět 
rozpoznávat  geometrické  tva-
ry,  rozvíjet  jemnou  motoriku, 
umět  se  vyjadřovat,  umět  se 
soustředit, vyprávění, počítání.

stanete vstupenku do Říše po-
hádek, kde na vás česká spous-
ta překvapení.
děti mají za úkol zavázat boty.

2. U víly rozárky  –  poznávání 
základních barev
Ahoj děti. Co tu děláte? Do 
Říše pohádek se vám zachtě-
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slovní zásoba
Chcete slyšet příběh o děvčát-
ku, které mělo rádo červenou 
barvu. Ano? Tak dobře poslou-
chejte. V jedné chaloupce žila 
maminka s dívenkou, která 
měla jméno Červená Karkulka. 
Její babička bydlela na konci 
lesa a bohužel onemocněla, 
a tak maminka Karkulku posla-
la za babičkou, aby jí donesla 
něco sladkého. A tak se Karkul-
ka vydala na cestu. Šla lesem 
a najednou potkala...A jéje! Já 
jsem celý příběh zapomněla. 
Děti pomůžete mi ho podle 
obrázků dovyprávět?
děti mají za úkol dovyprávět 

děti mají za úkol vystřihnout 
hrad.

4. bob a bobek  –  rozlišování 
geometrických tvarů
Jako každé ráno, když se Bob 
a Bobek probudili, chtěli si za-
cvičit. Vyskočili z klobouku, 
a co neviděli. „Takový nepo-
řádek“ řekl Bobek. Zlý skřítek 
Neposeda rozházel kolem je-
jich klobouku geometrické tva-
ry. Pomůžete jim je posbírat?
děti mají za úkol rozpoznat 
geometrické tvary.

5. O Červené Karkulce – vyprá-
vění podle obrázku, výslovnost, 

příběh podle obrázků.

6. v liščí noře s budulínkem  – 
počítání
Určitě znáte Budulínka. Ano, 
byl to ten chlapeček, co nepo-
slechl babičku a dědečka a ne-
chal se odvézt na liščím ocásku 
do nory, kde liška měla svá 
liščátka. Babička s dědečkem 
chtěli Budulínka z nory vysvo-
bodit, a tak hráli písničku a li-
štičky postupně vycházely ven. 
Pomůžete babičce a dědečkovi 
lištičky spočítat? Jestli ano, po-
díváme se potom do poslední 
pohádky ke krásné princezně 
Zlatovlásce.

děti mají za úkol spočítat liš-
tičky.

7. Zlatovláska – nakreslení  lid-
ské postavy
Tak zde bydlí princezna Zla-
tovláska. Posaďte se do lavice 
a na připravený papír nakres-
lete princeznu Zlatovlásku. 
Pokud se vám postava podaří, 
pomůžete Jiříkovi splnit úkol, 
aby mohl Zlatovlásku přivézt 
svému králi.
děti mají za úkol nakreslit lid-
skou postavu.

Nikola Petříková, 
učitelka 1. třídy

ZuŠ žandov 
srdečně zve na

Úspěchy ZuŠ žandov 

Barevný týden 
v MŠ Horní Police

V měsíci únoru probíhala okresní kola  soutěže základních umě-
leckých škol ve hře na bicí nástroje a ve hře na dechové nástroje. 
I žáci naší školy se do této soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR s úspěchem zapojili. Blahopře-
jeme ke krásným prvním místům a těm, kteří postupují do kraj-
ských kol, přejeme hodně úspěchů. Poděkování patří  i učitelům, 
kteří  své žáky připravili a mají  tak velkou zásluhu na  jejich oce-
nění.
natálie varchulíková, hra na zobcovou flétnu, 1. místo, p. uč. Ale-
na Losová, klavírní doprovod p. uč. Radka Burdová
Zuzana dražková, hra na zobcovou flétnu, 1. místo s postupem 
do krajského kola, p. uč. Alena Losová, klavírní doprovod p. uč. 
Radka Burdová
lukáš rác, hra na bicí nástroje, 1. místo s postupem do krajského 
kola, p. uč. Jaromír Novák

ZUŠ Žandov

Únorové studené dny jsme si v MŠ Horní Police zpestřili barvičkami. 
Každý den v týdnu měl svoji barvu. Takže v pondělí jsme si užívali 
žlutou barvu, v úterý červenou, ve středu zelenou, ve čtvrtek modrou 
a pátek jsme zakončili karnevalem. Na karnevalovém reji se tančilo 
a soutěžilo. Po celý týden si děti vyráběly papírové masky. 

Za kolektiv MŠ Horní Police Petra Potenská
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Školáci opět plavou

Ochutnáváme neznámé

Maškarní v koruně

  Od  4.  1.  2018  jezdí  žáci  2. 
a 3.  ročníku  ZŠ  Žandov  opět 
na plavecký výcvik. Stejně jako 
v loňském  školním  roce  i letos 
plaveme  v bazénu  ZŠ  Sever. 
Dětem  tyto  prostory  vyhovují, 
voda  je  krásně  teplá,  vzduch 
jako  v tropech  a děti,  které  si 
ještě  nejsou  svými  plaveckými 
schopnostmi  příliš  jisté,  se  po-
hybují  v té  části  bazénu,  kde 
stačí,  a tím  odpadá  zbytečný 
strach  a stres  z  neznámého. 
I zázemí  v prostorách  šaten, 
sprch  a WC  je  velmi  příjemné 
a krásně  čisté.  Protože  třeťáci 
již  mají  jeden  rok  plavecké-
ho  výcviku  za  sebou,  zvlád-
li  všichni  první  lekce  plavání 
v klidu  a pohodě  a plavání  si 
vždy  pořádně  užívají.  V letoš-
ním  školním  roce  se děti  ještě 
více zdokonalují v již získaném 

dilo  plavecký  výcvik  do  výuky 
tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ 
jako povinné. Děti mají ještě 3 
lekce před sebou, během nichž 
budou  instruktorům  předvá-

Ve  středu  7.  2.  měly  děti 
možnost  ochutnat  exotické 
druhy  ovoce.  Každá  třída  do-
stala  dvě  bedýnky  s různými 
druhy  známějšího  i méně  zná-
mého  exotického  ovoce.  Po 
pečlivém prostudování přilože-
ných letáků a umytí plodů jsme 
téměř všichni ovoce ochutnali. 
Pochutnali jsme si na avokádu, 
pomelu,  karambole,  graná-
tovém  jablku,  nashi,  mangu, 
mochyni aj. Nejvíce nás zaujalo 
velmi  zvláštní  ovoce  jménem 
cherimoya. Po vyndání semínek 
nám  zůstala  hmota  podobná 

Koncem  února  uspořádaly 
učitelky MŠ ve spolupráci s paní 
Janďourkovou z MěÚ a panem 
Maturou maškarní. Již od rána 
se  děti  scházely  v  maskách 
a paní  učitelky  je  s obdivem 
vítaly.  Rodiče  zaslouží  velkou 
pochvalu, protože všechny děti 
měly svou masku. 
Pro děti bylo vše nachystané 

v Koruně a party po  jejich pří-
chodu mohla začít. V průběhu 
dopoledne byl pro děti připra-

plaveckém umu. Plavání  je  to-
tiž  velmi  důležitá  dovednost, 
protože  mnohdy  zachraňuje 
lidské životy. Toto si plně uvě-
domuje i MŠMT ČR, které zařa-

dět své dosud nabyté plavecké 
schopnosti  a dovednosti,  aby 
nakonec  mohly  obdržet  své 
„MOKRÉ“ vysvědčení.

Mgr. Renata Vítů, tř. uč. 3. A

rozmačkanému  banánu,  která 
chutnala  jako  smetana  s  kara-
melem. Děti  často nerady  jedí 
něco,  co  neznají.  Obvykle  to 
skončí  tím,  že  řeknou:  „To mi 
nechutná, to nejím.“ A nabíze-
né  potraviny  přitom  ani  neo-
chutnají. A tak jsem moc ráda, 
že nám škola díky zapojení do 
projektu  Ovoce  a zelenina  do 
škol  umožňuje  dětem  nezná-
mé plodiny nabídnout a sezná-
mit se s nimi. 

Mgr. Renata Vítů
tř. uč. 3. A

ven program ve formě pohybo-
vých her a soutěží, všechny děti 
vyhrály, protože jedna nejkrás-
nější maska by se ani nedala vy-
brat. Tančili jsme, smáli jsme se 
a užívali  krásné  barevné  a po-
hádkové dopoledne. 
Děkujeme za perfektní  spo-

lupráci  s  rodiči,  paní  Janďour-
kové z MěÚ a velký díky panu 
Maturovi,  který  nás  nikdy  ne-
odmítne. 

Markéta Neumanová
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Zabezpečení MŠ Stružnice

cestujeme do vesmíru

Olympijské hry v mateřské školce

Mateřská škola získala z roz-
počtu  Ministerstva  školství, 
mládeže  a tělovýchovy  nein-
vestiční  dotaci  ve  výši  40.000 
Kč  na  realizaci  projektu  „Za-
bezpečení  MŠ  Stružnice“.  Cí-

Začátkem  března  jsme  na-
chystali ve  školce pro děti vel-
mi zajímavé  téma – cestujeme 
do  vesmíru.  Děti  se  seznámily 
se sluneční soustavou. Hledaly, 
na  které  planetě  by mohli  žít 
Ufíci, které známe z pohádko-
vé knížky. Vyráběli jsme rakety, 
poznávali  mimozemské  civili-
zace a hráli  si na kosmonauty. 
Děti  byly  nadšené  a připrave-
né aktivity, hry a činnosti  jsme 
museli  tvořit  napříč  všemi  tří-
dami. 

Vzhledem  k  probíhajícím 
zimním  olympijským  hrám 
v  Pchjončchangu  jsme  se  i my 
ke konci února,  rozhodli uspo-
řádat v naší  školce zimní olym-
piádu.  Slavnostní  zahájení 
proběhlo se všemi náležitostmi 
a olympijskou pochodeň zažeh-
la  za  znění  české  hymny  Káťa 
Loukotová.  Jednotlivé  olympij-
ské kruhy pak sestavil Dominik 
Bernart,  Ellinka  Neumanová, 
Jiřík  Flusek  a Emička  Langová. 
Děti  se  seznámily  již  během 
týdne se zimními sporty a také 
s  olympiádou  jako  takovou. 
Ihned po zahájení her, měli naši 
sportovci možnost  zúčastnit  se 
těchto disciplín. 
Jako  první  nás  čekal  hokej, 

kde si každý vyzkoušel, jak prac-
né je dostat puk (míček) kolem 
kuželů  a trefit  ho  do  branky. 
Hned  po  umístění  míčku  do 
brány jsme se vrhli na další ne-
všední  sport,  kde  bylo  naším 
úkolem  s  pomocí  dvou  dřevě-
ných tyčí dopravit sněhové kou-
le do cíle. Ukázalo se, že velmi 
záleží na dané dvojici,  zdali  se 
dokáže domluvit  a spolupraco-
vat, avšak ani tentokrát nás nic 

odměna,  takže  jsme měli  neu-
stálý přísun energie a pití. Celé 
olympijské  klání  dokumento-
valo  a doprovázelo  svými  roz-
hovory  několik  reportérů  a fo-
tografů  například  Lucka  Tichá, 
Kubík Šlechta, Lianka Nacháze-
lová  a Denis  Sokolík.  Můžeme 
se  tedy díky nim  těšit na neje-
den zajímavý  snímek a spousty 
videí  a rozhovorů.  Pro  děti  byl 

lem  tohoto  projektu  je  tech-
nické  zabezpečení  budovy 
školy v souladu s   Minimálním 
standardem  bezpečnosti  škol.   
V  průběhu  měsíce  listopadu 
byly  v  budově  nainstalovány 

Při hře děti zopakovaly mno-
ho toho, co budou potřebovat 
při zápisu do ZŠ – předmatema-
tické  aktivity,  rozvoj mluvené-
ho slova při vymýšlení příběhů, 
motoriku  při  vyrábění  raket, 
ufounů  a tryskových  motorů, 
aby mohly létat ve vesmíru. Do 
školy  se  už  všichni  předškolá-
ci  moc  těší  a pilně  se  chystají 
k zápisu.
Mnoho  o našem  krásném 

vesmírném  týdnu  prozradí 
naše fotografie. 

Markéta Neumanová

riziko neoprávněného vniknutí 
cizích osob.

                                                                                  
Bc. Roxana Janovská, 

MŠ Stružnice
 

neodradilo  a zvládli  jsme  vše 
bez problémů a s úsměvem na 
rtech.  Další  disciplína  byl  biat-
lon, kombinace běhu na  lyžích 
a střelbu  míčkem  na  plastové 
láhve  zvládl  úplně  každý,  ov-
šem  to  jsme  ještě  netušili,  že 
hned  záhy  nasadíme  brusle 
a poslední zbytky sil vložíme do 
rychlobruslení.  Naneštěstí  nás 
u každé disciplíny čekala sladká 

v olympijské vesničce připraven 
i veselý foto-koutek kde si moh-
li  vyzkoušet  různé masky a ne-
chat  se  vyfotit  s  kamarády. Na 
závěr byla všem dětem předána 
olympijským výborem zlatá me-
daile, diplom a sladkost. Celko-
vě se letošní olympiáda vydařila 
a už  teď  přemýšlíme  nad  další 
sportovní akcí pro děti.

 Kolektiv MŠ Žandov 

bezpečnostní  prvky  v  podobě 
kompletního videotelefonního 
přístupového  systému.  Tímto 
opatřením  získáváme  přehled 
o pohybu  osob  v  mateřské 
škole  a také  minimalizujeme 



návštěva realitní 
makléřky v MŠ

Do MŠ Horní Police zavítala makléřka z realitní kanceláře M&M 
Reality.  Jelikož  jsme  zvědavé  děti,  tak  nás  zajímalo,  co  vlastně 
makléři v realitní kanceláři dělají. Je to povolání, které není pro 
nás děti tak známé. Když nám vše paní makléřka Liběna Bílková 
vysvětlila, tak nás i obdarovala – vestičkami do silničního provozu. 
Moc děkujeme.  Za kolektiv MŠ Horní Police 

Holovská Stanislava
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Hadi ve školce
„Sssss….“ Už se hada nebojíme, všechno už o něm víme. V naší 

školce  jsme  přivítali  milou  návštěvu,  která  se  stará  o  zvířátka 
v DDM Libertin v České Lípě. Přijela, aby nám povyprávěla o ha-
dech. Takže už víme -  čím se had živí, kdy stahuje kůži a jak se 
množí…. Nakonec – kdo se nebál, mohl si s hadem pohrát. 

Za kolektiv MŠ Horní Police Holovská Stanislava

Sauer pomáhá – poděkování
V  dnešní  moderní  a přetechnologi-

zované  době  je  vskutku  obtížné  najít 
firmu,  která  by  byla  schopna  opravit 
např.  elektrické  struhadlo,  vyrobené 
před  mnoha  lety.  Touto  cestou  chce-
me  poděkovat  firmě  Sauer  Žandov,  
a. s., která byla ochotna a schopna díly 
sehnat,  opravit  a vyměnit  a struhadlo 
uvést do provozuschopného stavu. Vel-
ké  poděkování  patří  všem  zaměstnan-
cům, kteří se na opravě podíleli, a panu 
řediteli  Zavadskému,  který  celou  akci 
finančně zaštítil. 

Za kolektiv MŠ 
Holovská Stanislava

návštěva ZŠ 
Horní Police 

a Jezvé
V  lednu a únoru  jsme navštívili  ZŠ 

Horní Polici  a ZŠ  Jezvé. Teď před zá-
pisem  do  1.  třídy  chodíme  a jezdíme 
do všech škol v okolí na kukandu  :-). 
A nejen  to,  zkoušíme  si  zápis  nane-
čisto. Jen se koukněte, jak jsme bystří 
a na školu pěkně připravení.

                                                                                                               

Za kolektiv MŠ Horní Police 
Holovská Stanislava



1/2018-21- Školství

ŽandOv
Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
29.1.  2018  od  18.  hodin  v  zasedací 
místnosti  Městského  úřadu  v  Žan-
dově.

Zastupitelstvo města projednalo a
 
1.  schvaluje
a)  Návrhovou  komisi,  ověřovatele 

zápisu a návrh programu jednání.
b)  Rozpočtové opatření č. 1/2018.

c)  Pořízení  servisní haly firmy Hoer-
biger Žandov bez č.p./č.e. na p.č. 
111/45 LV 421 a pozemky p.č. 109 ( 
ostatní  plocha  o výměře  139 m2), 
p.č 110/1 ( ostatní plocha o výměře 
150 m2), p.č. 111/4 ( zastavěná plcha 
a nádvoří o výměře 4864 m2), p.č. 
111/6  (  ostatní  plocha  o výměře 
7109 m2), p.č. 111/7 ( ostatní plocha 
o výměře  100 m2),  p.č  111/42  (  za-
stavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 559 m2), p.č. 111/45 ( zastavěná 
plocha  a nádvoří  o výměře  952 

m2),  vše  v k.ú  a obci  Žandov,  LV 
421. Za cenu 21,1 mil. Kč za účelem 
centralizace služeb města.

d)  Smlouvu  o dílo  „Implementaci 
GDPR“ – ochrana osobních údajů 
s  ing.  Luďkem Galbavým a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

e)  Finanční  dotaci  pro  SK  Spartak 
Žandov ve výši 195 tis. Kč vč. DPH 
na  rekonstrukci  střechy  turistické 
chaty.

f)  OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
g)  Výzvu  Svazu  měst  a  obcí  ČR 

a Sdružení  místních  samospráv 
ČR, aby efektivně čelily účelovým 
snahám, které obce vystavují zřej-
mému riziku potřeby navýšení ná-
kladů na odpadové hospodářství.

2.  bere na vědomí
a) Rozpočtové opatření č. 7/2017.
b) Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

HOrní POlice
Na svém 30. zasedání ZO Horní Poli-
ce konaného dne 30. listopadu 2017 
od  18:00  hodin  na  Obecním  úřadě 
v Horní Polici v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

•  ZO  schválilo  ověřovatele  zápisu, 
návrhovou  komisi  a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení č. 
30/163/2017).

•  ZO schválilo program pro 30. za-
sedání  ZO  v předloženém  znění 
(usnesení č. 30/164/2017).

•  ZO  schválilo  dodatek  č.  1  k  po-
jistné  smlouvě  č.  0016064747 
s  Českou  podnikatelskou  pojiš-
ťovnou  a.s.  v  předloženém  zně-
ní  s  vypuštěním  čl.  1  a pověřuje 
starostku  k  podpisu  (usnesení  č. 
30/165/2017).

•  ZO  schválilo  dle  doporučení  vý-
běrové  komise  firmu  Window 
Holding a.s. k výměně oken v bu-
dově  ZŠ Horní  Police  –  IV.  etapa 
ve  výši  176  114,53  Kč  (usnesení  č. 
30/166/2017).

•  ZO  schválilo měsíční odměnu dle 
NV  č.  318/2017  Sb.  pro  neuvolně-
ného člena ZO – místostarostu od 

HOrní POlice
Na  svém 31.  zasedání ZO Horní Po-
lice konaného dne 21. prosince 2017 
od  18:00  hodin  na  Obecním  úřadě 
v Horní Polici v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

•  ZO  schválilo  ověřovatele  zápisu, 
návrhovou  komisi  a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení č. 
31/175/2017).

•  ZO  schválilo  program pro  31.  za-
sedání  ZO  v předloženém  znění 
(usnesení č. 31/176/2017).

•  ZO  revokovalo  usnese-
ní  č.  30/168/2017  (usnesení  č. 
31/177/2017).

•  ZO  schválilo  smlouvu  o dílo  s fir-
mou Window  Holding  a.s.  k  vý-
měně  oken  v  budově  ZŠ  Horní 

HOrní POlice
Na svém 32. zasedání ZO Horní Po-
lice  konaného  dne  08.  února  2018 
od  18:00  hodin  na  Obecním  úřadě 
v Horní Polici v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

01.01.2018 ve výši 17 000 Kč (usne-
sení č. 30/167/2017).

•  ZO  neschválilo  měsíční  odměnu 
dle NV č. 318/2017 Sb. pro neuvol-
něné členy ZO – předsedy výboru 
od 01.01.2018 ve výši 0 Kč, pro ne-
uvolněné členy ZO ve výši 0 Kč.

•  ZO  neschválilo  měsíční  odměnu 
dle NV č. 318/2017 Sb. pro neuvol-
něné členy ZO – předsedy výboru 
od 01.01.2018 ve výši 1 000 Kč, pro 
neuvolněné  členy ZO ve  výši  700 
Kč.

•  ZO schválilo dar ve výši 10 000 Kč 
pro  základní  školu  Horní  Police 
na nákup dvou  sad florbalového 
brankářského  vybavení,  které 
bude k dispozici pro  tento krou-
žek (usnesení č. 30/168/2017).

•  ZO schválilo dar ve výši 12 000 Kč 
pro Český svaz včelařů Žandov na 
nákup vařáku na včelí vosk (usne-
sení č. 30/169/2017).

•  ZO  schválilo  směrnici  o pravi-
dlech  rozpočtového  procesu  pro 
příspěvkové  organizace  obce 
v předloženém znění (usnesení č. 
30/170/2017).

•  ZO odložilo záměr směny pozem-
ku p.č. 1089/21 ve vlastnictví obce 

Police – IV. etapa ve výši 176 114,53 
Kč  v  předloženém  znění  a pově-
řuje starostku k podpisu smlouvy 
(usnesení č. 31/178/2017).

•  ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo ze dne 04.08.2017 na akci 
,,Vybudování obslužné komunika-
ce Na Pískách – větev  IV“ ve výši 
848 243,62 Kč v předloženém zně-
ní a pověřuje starostku k podpisu 
(usnesení č. 31/179/2017).

•  ZO schválilo dodatek č. 8 smlouvě 
o sběru,  přepravě  a odstraňová-
ní  odpadu  v  obci  Horní  Police  č. 
222/400181/16/11  ze  dne  01.01.2011 
v  předloženém  znění  a pověřuje 
starostku  k  podpisu  (usnesení  č. 
31/180/2017).

•  ZO  schválilo  střednědobý  výhled 
hospodaření  základní  školy  Hor-

•  ZO  schválilo  ověřovatele  zápisu, 
návrhovou  komisi  a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení č. 
32/01/2018).

•  ZO  schválilo program pro  32.  za-
sedání  ZO  v předloženém  znění 
doplněný o bod 8) IROP – smlou-

Horní Police za pozemky p.č. 119, 
p.č.  120,  p.č.  121,  p.č.  386/7,  p.č. 
465, p.č. 466, p.č. 627, p.č. 685/3, 
p.č.  689/5  část  ve  vlastnictví  AG-
ROME  s.r.o.  v  k.ú.:  Horní  Police 
dle předložené žádosti s možností 
dalšího vyjednávání s firmou AG-
ROME s.r.o.

•  ZO odložilo bod – dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 04.08.2017 
na  akci  ,,Vybudování  obslužné 
komunikace Na Pískách – větev IV 
– I. etapa (dle vzorového příčného 
řezu) ve výši 586 105,14 Kč v před-
loženém znění.

•  ZO  schválilo  smlouvu  o zřízení 
služebnosti  IS  –  č.  IV-12-4015142/
VB/001 v předloženém znění a po-
věřuje starostku k podpisu (usne-
sení č. 30/171/2017).

•  ZO  schválilo  smlouvu  o zřízení 
služebnosti  IS  –  č.  298/2017/TPČ 
v  předloženém  znění  a pověřuje 
starostku  k  podpisu  (usnesení  č. 
30/172/2017).

•  ZO  schválilo  nájemní  smlouvu 
na  vodní  dílo  ,,Horní  Police,  za 
hřbitovem  –  vodovod  v  p.č.  5/1, 
p.č. 3, p.č. 26 v k.ú.: Horní Police“ 
v  předloženém  znění  a pověřuje 

ní Police, příspěvkové organizace 
na roky 2019-2020 v předloženém 
znění (usnesení č. 31/181/2017).

•  ZO  schválilo  rozpočet  nákladů 
a výnosů  základní  školy  Horní 
Police,  příspěvkové  organizace 
na rok 2018 v předloženém znění 
(usnesení č. 31/182/2017).

•  ZO  schválilo  střednědobý  výhled 
hospodaření mateřské  školy Hor-
ní Police, příspěvkové organizace 
na roky 2019-2020 v předloženém 
znění (usnesení č. 31/183/2017).

•  ZO  schválilo  rozpočet  nákladů 
a výnosů  mateřské  školy  Horní 
Police,  příspěvkové  organizace 
na rok 2018 v předloženém znění 
(usnesení č. 31/184/2017).

•  ZO schválilo rozpočet na rok 2018 
jako  vyrovnaný  -  příjmy  ve  výši 

va o administraci veřejné zakázky 
(usnesení č. 32/02/2018).

•  ZO schválilo záměr pronájmu ne-
bytového prostoru v jižním traktu 
areálu  zámku  dle  předloženého 
schéma na dobu určitou do kon-
ce roku 2018 za 10 Kč/m2/měsíčně 

starostku  k  podpisu  (usnesení  č. 
30/173/2017).

INFORMACE:
•  Zprávy  výborů  a komisí  za  rok 

2017,  předložení  plánů  na  rok 
2018,

•  Dění v obci – v sobotu 2. 12. od 18 
hodin  rozsvícení  vánočního  stro-
mu,

•  Osvobození na dani z nemovitostí 
–  podmínky  nevyužitelnosti  po-
zemků,

•  SVS – ,,Zajištění provozu vodáren-
ské infrastruktury po roce 2020”,

•  MTC  –  servisní  prohlídka,  nákup 
zboží dle předložené nabídky,

•  Auto – předložení nabídky od SAN 
Plus Č. Lípa k zakoupení osobního 
auta pro potřeby obecního úřadu 
- Škoda Rapid 1.2 TSi, 66kw,

•  ZO  schválilo  koupi  osobního  au-
tomobilu  pro  potřeby  obecního 
úřadu  dle  předložené  nabídky 
(usnesení č. 30/174/2017).

Marie Matysová
starostka

12 558 000 Kč, výdaje ve výši 12 558 
000 Kč (usnesení č. 31/185/2017).

•  ZO  schválilo  rozpočtové  opatře-
ní  č. 8/2017  ve výši  40 000 Kč na 
straně příjmů, 40 000 Kč na stra-
ně  výdajů  v  předloženém  znění 
(usnesení č. 31/186/2017).

INFORMACE:
•  Výšlap na Strážný vrch – 30.12. sraz 

v 10 hodin u samoobsluhy,
•  LHP  –  starostka  informuje  o do-

hodě s  Ing. Mičánem Antonínem 
o spolupráci na OLH,

•  MMR  –  dotace  na  dětské  hřiště 
podání žádosti do 15.1.2018.

Marie Matysová
starostka

(usnesení č. 32/03/2018).
•  ZO schválilo záměr pronájmu stav-

by  -  nebytového prostoru bývalé 
malé hasičárny v ulici K. H. Máchy 
bez  č.p./č.e./-  občanská  vybave-
nost  na  dobu  určitou  5ti  let  do 
konce 2023 za cenu 6 000 Kč/rok 



1/2018-22- Usnesení

strUŽnice
Usnesení  26.  zasedání  zastupitel-
stva  obce  Stružnice  konaného  dne 
21.  prosince  2017.  Přítomní  zastupi-
telé:  Anita  Bělová,  Zdenek  Blažek, 
Jiří Kopp, Robert Kotek, Mgr. Anna 
Levová, Ing. Jan Mečíř, Pavel Ryšavý, 
Alena  Skrčená,  Vítězslav  Soukup. 
Nepřítomní zastupitelé: 0

Zastupitelstvo  obce  Stružnice  na 
svém  26.  zasedání  konaném  dne 
21.  prosince  2017  od  18:00  hodin 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění,

1.   Schvaluje program 26. zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2017-26-
1)

2.  Bere  na  vědomí  informaci  mís-
tostarostky  o plnění  usnesení  25. 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2017-26-2)

3.  Bere  na  vědomí  informaci  před-
sedů  výborů  kontrolního  a pro 
dopravu  a bezpečnost  o činnosti 
těchto  výborů  a připravovaných 
akcích. (číslo usnesení 2017-26-3)

4.  Schvaluje  záměr  prodeje  pozem-
ků  p.  č.  110/2,  162/3,  162/4,  162/5 
a 162/7  v k.  ú.  Stráž u České  Lípy. 
(číslo usnesení 2017-26-4)

5.  Schvaluje  záměr  prodeje  pozem-
ku p. č. 428/3 v k. ú. Stružnice. (čís-
lo usnesení 2017-26-5)

6.  Schvaluje  záměr  prodeje  pozem-
ků p. č. 191/2 a 192/7 v k. ú. Struž-
nice. (číslo usnesení 2017-26-6)

7.  Odkládá záměr prodeje pozemku 

p. č. 808 v k. ú. Stružnice do doby 
ukončení výstavby Cyklomagistrá-
ly  Ploučnice.  (číslo usnesení  2017-
26-7)

8.  Schvaluje  uzavření  pachtovní 
smlouvy  na  pozemky  p.  č.  130/8, 
444/18,  444/21,  444/23,  509/3, 
509/4,  509/5,  519/4,  526/2  v  k.  ú. 
Jezvé o celkové výměře 136926 m² 
za cenu 62.301 Kč za rok firmě Far-
ma Lípa,  s.  r. o, Zákupy na dobu 
určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. 
(číslo usnesení 2017-26-8)

9.  Schvaluje  Smlouvu  o budoucí 
smlouvě  o zřízení  věcného  bře-
mene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IV-12-4015876 mezi Obcí 
Stružnice  a ČEZ  Distribuce,  a.  s., 
Děčín,  v  zastoupení  LAMAL,  s.  r. 
o., Ústí nad Labem. (číslo usnesení 
2017-25-9)

10.  Schvaluje  Smlouvu  o budoucí 
smlouvě  o zřízení  služebnosti 
inženýrské  sítě pro  realizaci  stav-
by  domovní  vodovodní  přípojky 
mezi Obcí Stružnice, panem Jaku-
bem Klíčem a paní Lucií Palkovou, 
oba bytem Česká Lípa. (číslo usne-
sení 2017-25-10)

11.  Schvaluje  Smlouvu  o budoucí 
smlouvě  o zřízení  služebnosti 
inženýrské  sítě pro  realizaci  stav-
by  přípojky  internetu  mezi  Obcí 
Stružnice,  panem  Jakubem  Klí-
čem  a paní  Lucií  Palkovou,  oba 
bytem Česká Lípa.  (číslo usnesení 
2017-25-11)

12.  Schvaluje  zrušení  předkupního 
práva k pozemku p.  č. 55 v k. ú. 
Stružnice za podmínky, že si ma-

jitel pozemku pronajme nebo za-
koupí stavbu bez č. p. / č. e., která 
na pozemku  stojí.  (číslo usnesení 
2017-25-12)

13. Schvaluje záměr pronájmu stavby 
bez č. p. / č. e. na pozemku p. č. 55 
v k. ú. Stružnice za cenu 10.000 Kč/
rok. (číslo usnesení 2017-26-13)

14.  Souhlasí  s  vydáním  souhlasného 
prohlášení  k  pozemku  p.  č.  382 
v k. ú. Stružnice o uznání vlastnic-
kého  práva manželů  Petra  a Ive-
ty  Fletcherových  a pana  Václava 
Švejchy k tomuto pozemku. (číslo 
usnesení 2017-26-14)

15. Schvaluje žádosti o finanční pod-
poru předložené k 14. 12. 2017: TJ 
DYNAMO Stružnice, z. s. – 70.000 
Kč a 52.000 Kč, Bořetínská voda, z. 
s. – 50.000 Kč, Základní organiza-
ce Českého svazu včelařů Žandov, 
z. s. – 12.000 Kč,   SK  Kanoistika 
Česká Lípa, z. s. – 30.000 Kč, Vero-
nika Miškejová – 30.000 Kč,  M S 
Radečský vrch – 15.000 Kč, Arbor 
(Lípa  Musica)  –  50.000  Kč.  (číslo 
usnesení 2017-26-15) 

16.  Schvaluje  rozpočet  obce  na  rok 
2018 jako vyrovnaný. Celkové pří-
jmy ve výši 14.083.570 Kč, celkové 
výdaje ve výši 14.083.570 Kč. (číslo 
usnesení 2017-26-16)

17.  Bere  na  vědomí  rozpočtové 
opatření  č.  9/2017.  Příjmy  ve  výši 
264.953 Kč, výdaje ve výši 51.101 Kč 
a financování  –  213.852  Kč.  (číslo 
usnesení 2017-26-17)

18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
10/2017.  Příjmy  ve  výši  12.491.059 
Kč,  výdaje  ve  výši  12.491.059  Kč. 

(číslo usnesení 2017-26-18)
19. Schvaluje převod finančních pro-

středků ve výši 220.000 Kč z pro-
vozních prostředků na platy v MŠ 
Stružnice. (číslo usn. 2017-26-19)

20. Schvaluje nákup a instalaci nové-
ho plynového kotle v MŠ Stružni-
ce. (číslo usnesení 2017-26-20)

21. Bere na vědomí informování oby-
vatel  o projektu  odkanalizování 
objektů  v  obci.  (číslo  usnesení 
2017-26-21)

22. Bere na vědomí informování oby-
vatel  obce  o společném  projektu 
svazku  obcí  Peklo  –  kompostéry. 
(číslo usnesení 2017-26-22)

23.  Bere  na  vědomí  plánované  ter-
míny akcí v obci v roce 2018. (číslo 
usnesení 2017-26-23)

24.  Schvaluje,  dle přílohy k nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., svým neuvol-
něným  členům  za  výkon  funkce 
odměny  za měsíc  v  následujících 
částkách:  předseda  výboru  2757 
Kč, člen výboru 2298 Kč, člen za-
stupitelstva  bez  dalších  funkcí 
1379  Kč.  V  případě  souběhu  vý-
konu více funkcí se stanovuje od-
měna  jako  souhrn  maximálně  3 
odměn. Odměna bude poskytová-
na od 1. 1. 2018, v případě nového 
člena zastupitelstva obce ode dne 
složení slibu. (číslo usn. 2017-26-24)

25.  Schvaluje  finanční  dar  ve  výši 
30.000  Kč  manželům  Veronice 
a Petru Miškejovým. (číslo usnese-
ní 2017-26-25)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

(usnesení č. 32/04/2018).
•  ZO neschválilo dar pro Nemocnici 

s poliklinikou Česká Lípa, a.s. dle 
předložené žádosti.

•  ZO schválilo dar ve výši 2 000 Kč 
pro  Denní  a pobytové  sociální 
služby v Česká Lípě dle předlože-
né žádosti (usnesení č. 32/05/2018).

•  ZO schválilo dar ve výši 2 500 Kč 
pro Hospic sv. Štěpána v Litoměři-
cích dle předložené žádosti (usne-
sení č. 32/06/2018).

•  ZO schválilo dar ve výši 2 000 Kč 
pro  pana  Radka  Špindlera  dle 
předložené  žádosti  (usnesení  č. 
32/07/2018).

•  ZO  schválilo  dar  ve  výši  20  000 
Kč pro TJ SOKOL na rok 2018 dle 
předložené  žádosti  (usnesení  č. 
32/08/2018).

•  ZO  schválilo  dle  zveřejněného 
záměru  pronájem  restaurace  na 
koupališti  na  sezónu  2018  panu 
Marcelovi Gežovi  dle předložené 
žádosti (usnesení č. 32/09/2018).

•  ZO schválilo  smlouvu o dílo  s pa-
nem  Ing.  Galbavým  Luďkem 
k  zajištění  Implementace  GDPR 

v  předloženém znění  se  změnou 
doby záruky na dílo na jeden rok 
a pověřuje  starostku  k  podpisu 
smlouvy (usnesení č. 32/10/2018).

•  ZO  schválilo  smlouvu  o dílo  na 
klempířské práce  -  střešní krytiny 
na  budově  ZŠ  Horní  Police  s  pa-
nem Zdeňkem Komendou v před-
loženém znění s doplněním člán-
ku  F  odstavce  5)  Opravy  v  době 
záruční doby budou opraveny do 
30  dnů  od  podané  výzvy  objed-
navatelem  a pověřuje  starostku 
k  podpisu  smlouvy  (usnesení  č. 
32/11/2018).

•  ZO schválilo smlouvu o dílo na re-
konstrukci  elektrických  rozvodů 
v tělocvičně budovy ZŠ Horní Po-
lice s paní Hanou Holickou v před-
loženém znění s doplněním člán-
ku  F  odstavce  5)  Opravy  v  době 
záruční doby budou opraveny do 
30  dnů  od  podané  výzvy  objed-
navatelem  a pověřuje  starostku 
k  podpisu  smlouvy  (usnesení  č. 
32/12/2018).

•  ZO  schválilo  podání  žádosti 
o dotaci z POV program č. 2.1 na 

opravu  části  místní  komunikace 
na pozemku p.č. 138/1 a současně 
schválilo vyčlenění finančních pro-
středků na vlastní podíl z rozpoč-
tu obce (usnesení č. 32/13/2018).

•  ZO schválilo prodej pozemků p.č. 
779/28, p.č. 779/29 za cenu 191,50 
Kč/m2  panu  Lubošovi  Merenuso-
vi  k  výstavbě  RD  dle  podmínek 
CHKO České středohoří (usnesení 
č. 32/14/2018).

•  ZO neschválilo záměr prodeje po-
zemku p.č.  1083/7 za cenu 20 Kč/
m2.

•  ZO  schválilo  smlouvu  na  admi-
nistraci  veřejné  zakázky  v  rámci 
projektu  ,,Bezpečný přístup  žáků 
k  základní  škole  Horní  Police“ 
s  panem  Mgr.  Jakubem  Deryn-
kem v předloženém znění a pově-
řuje starostku k podpisu smlouvy 
(usnesení č. 32/15/2018).

INFORMACE:
•  Akce v obci – masopust 10.2.,
•  Aktualizace  nabídek  –  výměna 

oken v č.p. 6 (u paní Gonosové, p. 
Kubišové),  dále  v  č.p.  131  (u Pod-

rabských a p. Pickové),
•  ZO bere na vědomí výměnu oken 

v  č.p.  6 a v  č.p.  131 dle předlože-
ných  aktualizovaných  cenových 
nabídek (demontáž, montáž oken 
a zednické práce vzniklých z této 
činnosti).

•  Hodnotící  zpráva  k hospodaření 
obce za rok 2017,

•  Oprava MTC, 
•  LHP Horní Police – přístupová ces-

ta do lokality 409D přes pozemky 
409E,

•  Kontrola LK – na dotace pro pečo-
vatelskou službu za rok 2016,

•  VO – o zajištění služby na opravu 
veřejného osvětlení,

•  Opravy místních komunikací,
•  Cenové  nabídky  -  na  vybrouše-

ní  parket  na  sále,  dále  zajištění 
vyvložkování  komínů  v  budově 
restaurace Na Kovárně a na  sále, 
a na koupališti, 

Marie Matysová
starostka

strUŽnice
Usnesení 27. zasedání zastupitelstva 
obce  Stružnice  konaného  dne  31. 
ledna  2018.  Přítomní  zastupitelé: 
Anita Bělová, Zdenek Blažek, Robert 

Kotek, Mgr. Anna  Levová,  Ing.  Jan 
Mečíř,  Pavel  Ryšavý,  Vítězslav  Sou-
kup (od 18:52). Nepřítomní zastupi-
telé: Jiří Kopp, Alena Skrčená (omlu-
veni), Vítězslav Soukup (do 18:52)

Zastupitelstvo  obce  Stružnice  na 
svém 27.  zasedání konaném dne 31. 
ledna 2018 od 18:00 v souladu s usta-
noveními zák.  č.  128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění, 

1.   Schvaluje program 27. zastupitel-
stva obce. (číslo usn. 2018-27-1)

2.  Bere  na  vědomí  informaci  mís-
tostarostky  o plnění  usnesení  26. 
zastupitelstva obce. 



 (číslo usnesení 2018-27-2)
3.  Bere  na  vědomí  informaci  před-

sedů  výborů  pro  sport  a kulturu, 
sociálního a pro vzdělávání a mlá-
dež o činnosti těchto výborů a při-
pravovaných akcích. (číslo usnese-
ní 2018-27-3)

4. Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 1054 v k. ú. Stružnice, 
pozemek  bude  zaměřen  žadate-
lem. (číslo usnesení 2018-27-4)

5. Schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.  č.  706/1  v k. ú.  Stružnice.  (číslo 
usnesení 2018-27-5)

6.  Schvaluje pronájem  stavby bez  č.
p./č.e., na pozemku p. č. 55 v k. ú. 
Stružnice panu  Jindřichu  Šaldovi, 
bytem Okružní 2163, Česká Lípa za 
cenu 10 000 Kč za rok. (číslo usne-
sení 2018-27-6)

7. Schvaluje změnu pachtovní smlou-
vy na pozemky p. č. 562/6 a 598/7 
v k. ú. Stružnice v rámci organizač-
ních změn z Farmy Ploučnice a. s. 
na Farmu zelená sedma s. r. o. za 
podmínek původní smlouvy. (číslo 
usnesení 2018-27-7)

8.  Schvaluje  prodej  pozemku  p.  č. 
191/2  v k.  ú.  Stružnice  o výměře 
221 m2, trvalý travní porost, panu 
Liboru Neubauerovi, trvale bytem 
Stružnice 223, za částku 55 250 Kč. 
(číslo usnesení 2018-27-8)

9.  Schvaluje  prodej  pozemku  p.  č. 
192/7  v k.  ú.  Stružnice  o výměře 
14 m2,  trvalý  travní  porost,  panu 
Liboru Neubauerovi, trvale bytem 
Stružnice  223,  za  částku  700  Kč. 
(číslo usnesení 2018-27-9)

10.  Schvaluje  prodej  pozemku  p.  č. 
428/3  v k.  ú.  Stružnice  o výměře 
54 m2,  trvalý  travní  porost,  panu 
Jakubu Klíčovi, trvale bytem Střel-
nice 2285, Česká Lípa, za částku 13 
500 Kč. (číslo usnesení 2018-27-10) 

11. Schvaluje sepsání Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene pro části po-
zemků p. č. 717 a 311 v k. ú. Stružni-
ce. (číslo usnesení 2018-27-11)

12.  Bere  na  vědomí  rozpočtové 
opatření  č.  11/2017.  Příjmy  ve  výši 
109 687,24 Kč,  výdaje ve výši  109 
687,24 Kč. (číslo usnesení 2018-27-
12)

13.  Schvaluje  rozpočtové opatření  č. 

1/2018.  Příjmy  ve  výši  44  000  Kč, 
výdaje  ve  výši  44  000  Kč.  (číslo 
usnesení 2018-27-13)

14. Schvaluje vyřazení majetku z evi-
dence MŠ Stružnice dle přiložené-
ho seznamu. (číslo usnesení 2018-
27-14)

  15.  Schvaluje uzavření  veřejnopráv-
ní  smlouvy č. 6/2018 o poskytnutí 
dotace  z  dotačního  programu 
„Podpora řešení likvidace splaško-
vých vod v obytných domech ne-
podnikatelských  subjektů  v  obci 
Stružnice“  ve  výši  29  584,50  Kč 
s paní  Alenou  Buriánkovou,  by-
tem Stružnice 161, Stružnice. (číslo 
usnesení 2018-27-15) 

16.  Schvaluje  uzavření  veřejnopráv-
ní  smlouvy  č.  7/2018 o poskytnutí 
dotace  z  dotačního  programu 
„Podpora řešení likvidace splaško-
vých vod v obytných domech ne-
podnikatelských  subjektů  v  obci 
Stružnice“ ve výši 35 000 Kč s pa-
nem Štěpánem Zavadilem, bytem 
Stružnice  205,  Stružnice.  (číslo 
usnesení 2018-27-16)

17.  Schvaluje  uzavření  veřejnopráv-
ní smlouvy č. 8/2018 o poskytnutí 
dotace  z  dotačního  programu 
„Podpora řešení likvidace splaško-
vých vod v obytných domech ne-
podnikatelských  subjektů  v  obci 
Stružnice“ ve výši 35 000 Kč s paní 
Pavlínou Černou, bytem Kolínská 
2648,  Česká  Lípa.  (číslo  usnesení 
2018-27-17)

18. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 9/2018 o poskytnutí do-
tace z dotačního programu „Pod-
pora  řešení  likvidace  splaškových 
vod v obytných domech nepodni-
katelských  subjektů  v  obci  Struž-
nice“  ve  výši  35  000  Kč  s panem 
Antonínem  Matějkou,  bytem 
Českokamenická 1948, Česká Lípa. 
(číslo usnesení 2018-27-18)

19. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy  č.  10/2018  o poskytnutí 
dotace  z dotačního  programu 
„Podpora řešení likvidace splaško-
vých vod v obytných domech ne-
podnikatelských  subjektů  v  obci 
Stružnice“ ve výši 35 000 Kč s pa-
nem  Ladislavem  Skrčeným,  by-

tem Stružnice 47, Stružnice. (číslo 
usnesení 2018-27-19)

20. Schvaluje na doporučení hodno-
tící  komise  na  veřejnou  zakázku 
„Stružnice  –  přechod  u ZŠ,  pře-
chod u autobusové  zastávky“  vý-
běr  nejvýhodnější  nabídky  firmy 
AŽD  Praha  s.  r.  o.,  Praha  10,  za 
cenu 1 676.328,78 Kč vč. DPH; jako 
druhou  nabídku  firmy  STRABAG 
a.  s., oblast  Liberec,  Liberec  1,  za 
cenu 2.124.229,62 Kč vč. DPH. (číslo 
usnesení 2018-27-20)

21.  Schvaluje  návrh  smlouvy  o dílo 
na veřejnou zakázku „Stružnice – 
přechod u ZŠ, přechod u autobu-
sové zastávky“ a pověřuje  staros-
tu  podpisem  této  smlouvy.  (číslo 
usnesení 2018-27-21)

22.  Schvaluje  obecně  závaznou  vy-
hlášku  č.  1/2018  o nočním  klidu. 
(číslo usnesení 2018-27-22)

23.  Schvaluje  smlouvu  o dílo  na  im-
plementaci GDPR mezi obcí Struž-
nice a Ing. Luďkem Galbavým, Již-
ní 1821, Česká Lípa. (číslo usnesení 
2018-27-23) 

24. Schvaluje přistoupení obce Struž-
nice  do  Sdružení  místních  samo-
správ ČR na  základě §  46 a § 84 
odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 
128/2000  sb.,  ve  znění pozdějších 
předpisů  a čl.  3  Stanov  Sdružení 
místních  samospráv  České  re-
publiky  a ukládá  starostovi  obce 
vyplnění  příslušné  přihlášky  a její 
zaslání spolu s tímto usnesením na 
adresu sídla Sdružení místních sa-
mospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho 
týdne  od  jednání  zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2018-27-24)

25.  Pověřuje  OÚ  Stružnice  ve  spo-
lupráci  s  výbory  zastupitelstva 
a jejich  prostřednictvím  s občany 
obce  zpracováním  Strategie  roz-
voje obce. (číslo usnesení 2018-27-
25)

26.  Bere  na  vědomí  známé  termíny 
akcí v obci v roce 2018. (číslo usne-
sení 2018-27-26)

27. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy  č.  1/2018  na  poskytnutí 
individuální dotace ve výši 52 000 
Kč TJ Dynamu Stružnice, z.  s. dle 
žádosti o poskytnutí dotace. (číslo 

usnesení 2018-27-27)
28. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy  č.  2/2018  na  poskytnutí 
individuální dotace ve výši 70 000 
Kč TJ Dynamu Stružnice, z.  s. dle 
žádosti o poskytnutí dotace. (číslo 
usnesení 2018-27-28)

29. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 3/2018 na poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 30 000 Kč 
SK Kanoistika Česká Lípa, z. s. dle 
žádosti o poskytnutí dotace. (číslo 
usnesení 2018-27-29)

30. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy  č.  4/2018  na  poskytnutí 
individuální dotace ve výši 12 000 
Kč ZO Českého svazu včelařů Žan-
dov, z. s. dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2018-27-30)

31.  Schvaluje  darovací  smlouvu  na 
poskytnutí  finančního  daru  ve 
výši 15 000 Kč mezi Obcí Stružnice 
a MS Radečský vrch. (číslo usnese-
ní 2018-27-31)

32.  Schvaluje  využití  bytu  v  budově 
Jezvé č. p. 87 v přízemí pouze na 
krátkodobé  pronájmy  ze  sociál-
ních důvodů. (číslo usnesení 2018-
27-32)

33. Schvaluje jednání o vhodné smě-
ně lesních pozemků ve vlastnictví 
obce a pověřuje starostu a lesního 
správce  těmito  jednáními.  (číslo 
usnesení 2018-27-33)

34. Schvaluje zřízení hrobového mís-
ta pro sociální pohřby. (číslo usne-
sení 2018-27-34)

35.  Souhlasí  s  pokračováním  oprav 
na bývalé samoobsluze a č. p. 80 
ve  Stružnici.  (číslo usnesení  2018-
26-35)

36. Ruší usnesení č. 2017-25-19.  (číslo 
usnesení 2018-26-36)

37. Schvaluje vyřazení majetku z evi-
dence obce Stružnice dle předlo-
ženého  seznamu.  (číslo  usnesení 
2018-26-37)

38. Bere na vědomí výpověď smlouvy 
o pronájmu venkovní plochy před 
Hasičárnou.  (číslo  usnesení  2018-
26-38)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta
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velKá bUKOvina
Výpis  usnesení  Zastupitelstva  obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 13/17 
konaného dne  4.  12.  2017  od  18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů)

velKá bUKOvina
Výpis  usnesení  Zastupitelstva  obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 1/18 
konaného  dne  8.  1.  2018  od  18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů)

•  Usnesení  č.  1-13/17:  ZO  schvaluje 
navržený program jednání.

•  Usnesení  č.  2-13/17:  ZO  schvaluje 
rozpočet obce Velká Bukovina na 
rok 2018.

•  Usnesení  č.  3-13/17:  ZO  schvaluje 
rozpočet  MŠ  Velká  Bukovina  na 
rok 2018

•  Usnesení  č.  4-13/17:  ZO  schvalu-

•  Usnesení  č.  1-1/18:  ZO  schvalu-
je  rozšíření  programu  jednání 
o body:  Rozpočtová  změna  č. 
1/2018,  Novoborské  dotační  cen-
trum - akce Křižovatka Velká Bu-
kovina, Dodatek č. 16 ke smlouvě 
o zneškodňování odpadů.

•  Usnesení č. 2-1/18: ZO schvaluje na-
vržený program jednání. 

je  střednědobý  výhled  rozpočtu 
obce Velká Bukovina na rok 2018 
– 2021.

•  Usnesení  č.  5-13/17:  ZO  schvalu-
je  střednědobý  výhled  rozpočtu 
MŠ Velká Bukovina na rok 2019 - 
2020.

•  Usnesení  č.  6-13/17:  ZO  schvaluje 
přijetí rozpočtové změny č. 8/2017.

•  Usnesení  č.  3-1/18:  ZO  schvaluje 
podání  žádosti  o podporu  z  Pro-
gramu  obnovy  venkova  Ústec-
kého  kraje  2018,  oblast  podpory 
2  -  Chodníky  a komunikace  a zá-
vazek  spolufinancování  projektu 
v minimální výši 25% z celkových 
uznatelných nákladů projektu.

•  Usnesení  č.  4-1/18:  Zastupitelstvo 

•  Usnesení  č.  7-13/17:  ZO  souhlasí 
s dokumentem Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro správní ob-
vod obce s rozšířenou působností 
Děčín na období 2017 – 2023.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta

obce  Velká  Bukovina  schvaluje 
podání  žádosti  o dotaci  na  pro-
jekt   „Dopravní  automobil  pro 
JSDHO“  z  Programu  2018  pro 
poskytování  dotací  z  rozpočtu 
Ústeckého kraje a závazek spolu-
financování projektu v minimální 
výši 10% z celkových uznatelných 
nákladů projektu.



•  Usnesení  č.  5-1/18:  Zastupitelstvo 
obce  schvaluje  podání  žádos-
ti  o dotaci  ve  výši  85 %  na  akci 
„Chodník  a přechod  pro  chodce 
v obci  Velká  Bukovina“  do  opat-
ření  ke  zvýšení  bezpečnosti  do-
pravy  z  rozpočtu  Státního  fondu 
dopravní  infrastruktury  České 
republiky, včetně finanční spoluú-
časti obce ve   výši 15 % z cel-
kových uznatelných nákladů akce. 

•  Usnesení  č.  6-1/18:  Zastupitelstvo 
obce schvaluje

  a) podání žádosti o dotaci ve výši 
70%  na  akci  „Místo  pasivního 
odpočinku – Velká Bukovina“ do 
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu České  republiky.

  b) uzavření příkazní smlouvy s No-
voborským dotačním centrem z.s. 
na zajištění      
kompletní  administrace  žádosti 
o dotaci na akci „Místo pasivního 
odpočinku –   Velká  Bukovi-
na“ za nabídkovou cenu 5% z cel-
kové  předpokládané  obdržené 
dotace.

•  Usnesení  č.  7-1/18:  Zastupitelstvo 
obce schvaluje

  a) podání žádosti o dotaci ve výši 
70% na akci „Hřbitovní zeď Malá 
Bukovina – 2. etapa“ do Státního 
zemědělského intervenčního fon-
du České republiky.

  b) uzavření příkazní smlouvy s No-
voborským  dotačním  centrem 

z.s.  na  zajištění  kompletní  admi-
nistrace  žádosti  o dotaci  na  akci 
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. 
etapa“  za  nabídkovou  cenu  5% 
z celkové předpokládané obdrže-
né dotace.

•  Usnesení  č.  8-1/18:  ZO  schvaluje 
přijetí rozpočtové změny č. 1/2018.

•  Usnesení  č.  9-1/18:  Zastupitelstvo 
obce revokuje usnesení č. 5-6/2015 
ze  dne  1.  6.  2015  o schválení  na-
bídky  Novoborského  dotačního 
centra o. s. na administraci žádos-
ti  o dotaci  na  projekt  „Chodník 
a úprava křižovatky – Velká Buko-
vina“ a schvaluje uzavření příkaz-
ní smlouvy s Novoborským dotač-
ním centrem z. s. k akci „Chodník 

a přechod pro chodce v obci Velká 
Bukovina“  za  nabídkovou  cenu 
5,5%  z  celkové  předpokládané 
obdržené dotace.

•  Usnesení  č.  10-1/18:  ZO  schvaluje 
přijetí  Dodatku  č.  16  ke  smlouvě 
o zneškodňování komunálních,  
separátních,  velkoobjemových 
a nebezpečných  odpadů  v  obci 
Velká Bukovina.

•  Usnesení  č.  11-1/18:  ZO  schvalu-
je  poskytnutí  finančního  daru 
10.000,-  Kč  ZŠ  Horní  Police  jako 
neúčelový finanční dar.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta

velKá bUKOvina
Výpis  usnesení  Zastupitelstva  obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 2/18 
konaného  dne  5.  2.  2018  od  18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů)

•  Usnesení č. 1-2/18: ZO schvaluje na-
vržený program jednání. 

•  Usnesení  č.  2-2/18:  Zastupitelstvo 
obce  Velká  Bukovina  revokuje 
usnesení č. 5-4/15 a us. č. 6-4/15. 

•  Usnesení  č.  3-2/18:  Zastupitelstvo 
obce  Velká  Bukovina  stanovuje 
za výkon funkce starosty jako ne-
uvolněného  člena  zastupitelstva 
obce odměnu ve výši 24.593,- Kč. 
Odměna  bude  poskytována  ode 
dne přijetí tohoto usnesení.

•  Usnesení  č.  4-2/18:  Zastupitelstvo 
obce  Velká  Bukovina  stanovuje 
svým neuvolněným členům za vý-
kon funkce odměny za měsíc v ná-
sledujících částkách:

–   předseda  výboru,  komise,  zvlášt-
ního orgánu obce: 1.700,- Kč

–  člen zastupitelstva: 1.500,- Kč
  Za  výkon  funkce  člena  výboru, 

komise,  nebo  zvláštního  orgánu 
obce odměna nebude poskytová-
na.  Souhrnná  odměna  za  výkon 
funkce nebude poskytována. Od-
měna   bude  poskytována  ode 
dne  přijetí  tohoto  usnesení 
a v případě nového člena zastupi-
telstva obce (nástupu náhradníka 
na uvolněný mandát) ode dne slo-
žení slibu.

•  Usnesení  č.  5-2/18:  ZO  schvaluje 
přijetí daru nemovitých věcí p.p.č. 
2686/2  o výměře  137  m2,  ostat-
ní  plocha  –  ostatní  komunikace 
(oddělen  z  pozemku  p.  č.  2686 
o výměře 8095 m2  geometrickým 
plánem  č.  382-135/2017  ze  dne  6. 
12.  2017)  a p.p.č.  2797/2  o výměře 
372 m2  ostatní  plocha  –  jiná  plo-
cha (oddělen z pozemku p. č. 2797 
o výměře  8294 m2  geometrickým 
plánem  č.  382-135/2017  ze  dne  6. 
12.  2017),  obě  katastrální  území 
Velká Bukovina, obec Velká Buko-
vina, zapsané na listu vlastnictví č. 
145 vedeném u Katastrálního úřa-
du  pro  Ústecký  kraj,  Katastrální 
pracoviště Děčín.

•  Usnesení  č.  6-2/18:  ZO  schvaluje 
záměr  pronájmu  p.  p.  č.  2667/1, 
ostatní  plocha  –  ostatní  komuni-
kace, k.ú. Velká Bukovina. 

•  Usnesení  č.  7-2/18:  ZO  schvaluje 
zvýšení poplatku za prodejní mís-
to na Svatováclavské pouti násle-
dovně:

–   stánek bez připojení 
  el. proudu 200,- Kč
–   stánek s připojením 
  el. proudu 500,- Kč
–   dílničky – stánek bez připojení 
  el. proudu 100,- Kč

Jaroslav Kucharovič, 
starosta

1/2018-24- UsneseníUsnesení / inzerce
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PRODEJNA 
POTRAVIN

v budově obecního úřadu

VELKÁ BUKOVINA
denně čerstvé pečivo, dortíky 

a chlebíčky z Jizerských pekáren
– – – – –

oblíbené varnsdorfské uzeniny
– – – – –

velký výběr tabákových výrobků

POŠTA PARTNER
balíkové a listovní služby

– – – – –
dobíjení kreditu

– – – – –
bankovní služby ČSOB 
a Poštovní spořitelny

(výběry, vklady, příkazy k úhradě, platba kartou)
– – – – –

prodej tisku, výherní stírací losy

OTEVŘENO
PONDĚLÍ – PÁTEK   7.30 – 16.00

SOBOTA   7.30 – 11.00


