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Stružnice – Polední setkání u trati 5. 6. 2018

15. května 2018 má naše obec 
Horní Police své narozeniny – 745 
let od svého založení. 

Několik slov k její historii:
První zmínku o Horní Polici 

je možno nalézt v listině pape-
že Řehoře X. z 15. května 1273, 
kterou konformují práva doksa-
nského kláštera, k němuž Horní 
Police formálně náležela – a to 
až do roku 1849. Podle jiných do-
kladů byla Horní Police již v roce 
1291 farní obcí a na stejném místě 
jako dnes, stál původní kostel. 

Do krásného, malebného 
a půvabného údolí řeky Ploučni-

ce je idylicky uloženo poutní mís-
to obce Horní Police. Jejímu stře-
du dominuje návrší, na kterém 
stojí celý areál poutního kostela 
Navštívení Panny Marie. Právem 
se proto ve starých dobách obec 
v lidovém podání nazývala Mari-
ánská Police. 

Horní Police je vzdálena 11 km 
západně od města České Lípy. 
Obcí, podle toku řeky Ploučni-
ce, vede železnice a silnice. Obě 
spojují dvě města – Českou Lípu 
a Děčín. Státní silnice se navíc kří-
ží s další státní silnicí a prastarou 
obchodní cestou vedoucí od Lito-
měřic, Kravař do českého Dolno-

zemí a Lužice. Na mnoha starých 
mapách je Horní Police označena 
původním názvem Palič, čímž se 
prokazuje její slovanský původ. 
Její název totiž vznikl od slova 
pálití, kdy základy obce byly vy-
budovány na pozemcích vypále-
ného lesa. 

Pozemky katastru obce jsou 
rozloženy po obou stranách 
řeky Ploučnice, do které se vlévá 
uprostřed obce Kovářský potok, 
pramenící v obecním katastru 
pod vrchovinou Havraní, dříve 
zvanou Rabštejnskou. Na pravém 
břehu řeky se katastr klíní do 527 
m vysokého Dvorského vrchu, na 

jehož svahu byla v roce 1807 za-
ložena osada Dvorsko. Ta mívala 
celkem 9 domů a větrný mlýn. 
Osada zcela zanikla kolektivizací 
zemědělství. Dále katastr obce 
hraničí s obcemi Radeč a Stružni-
ce, kde se poblíž hranic s těmito 
obcemi nacházejí prastaré osady 
Bělá a Stoupno – z roku 1291. Na 
opačném břehu řeky Ploučnice 
obec hraničí s obcí Valteřice – 
nad kterou se tyčí 536 m vysoký 
Králův vrch a z druhé strany obec 
hraničí s vrchovinou Havraní, kte-
ré vévodí Strážný vrch, dříve zva-
ný Klobouk o výšce 609 m. Pod 
ní je na lesnatém svahu poslední 

Pár slov o Horní Polici – naší 
malé obci v údolí Ploučnice (upravený a doplněný 

článek z roku 2017)
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hornopolická osada Podlesí, za-
ložená v roce 1796. Na hranicích 
katastru Horní Police v katastru 
Dolní Police je kopec Kozí vrch 
o výšce 428 m. Na východní stra-
ně pak obec sousedí s obcí Jezvé 
a na západní straně je město 
Žandov a jeho část-Dolní Police. 

Podívejme se blíže na důležité 
a mnohé i historicky cenné ob-
jekty:
• Železniční stanice – byla vy-
stavěna v roce 1872 soukromou 
společností České severní dráhy. 
První vlak, který tu projížděl, byl 
nákladní a bylo to 2. 7. 1872
• Naproti železniční stanici stojí 
budova bývalého širokoúhlého 
kina a byla vybudována z prostor 
bývalé opravny zemědělských 
strojů
• Poblíž této budovy stojí býva-
lá továrna na jízdní kola tehdy 
světově známe značky Achilles, 
kterou založila firma A. Schnei-
der a spol. Vznikla z malé dílnič-
ky a v roce 1910 byla rozšířena 
do dnešní podoby. V roce 1953 
byl provoz továrny zastaven 
a dělníci přešli do továrny Atmos 
v sousedním Žandově. Stroje byly 
odvezeny na Slovensko. Později 
tyto budovy sloužily zeměděl-
ským skladům a následně byly 
majetkem novoborské sklářské 
firmy Crystalex. Dnes jsou to sou-
kromé sklady. 
• Na výšině u železničního pře-
jezdu stojí pečovatelský dům. Ten 
byl postaven v roce 1926 a nechal 
ho postavit tehdejší majitel to-
várny Achilles A. Schneider. Po 
roce 1945 zde byla několik let 
úřadovna místního národního 
výboru a poté jesle a mateřská 
škola,později sklad VB. 
• Další budovou, která stojí za 
zmínku, je hornopolický zámek. 
Kdysi zde stávala tvrz. Zámek ni-
kdy nesloužil jako sídlo majitelů 
polického panství – ti bydleli v Zá-
kupech, k nimž převážně Horní 
Police patřila. Hornopolický zá-
mek byl sídlem kanceláře pan-
ství a sídlili tu i rodiny panských 
úředníků. Od 1. 10. 1851 do zimy 
1852 poskytoval zámek přístřeší 
jezuitskému semináři, který byl 
pak přemístěn do Bohosudova. 

Doprava byla přesunuta na nově 
zbudovaný betonový most. 
• U mostu stojí umělecky cenné 
pískovcové sousoší, postavené 
v roce 1722, restaurované v roce 
1936, na jehož vrcholu je umístě-
na socha Panny Marie, která má 
dva obličeje. Je to napodobenina 
hornopolické milostné sošky, kte-
rá je uchována v zasklené skříni 
nad hlavním oltářem poutního 
kostela. Tato soška zde vyplava-
la při povodni v roce 1523. Lidé ji 
tehdy vyprostili a jako zázračnou 
umístili ve zdejším kostele. 
• Na místním náměstí stojí bu-
dova školy, která byla dříve dře-
věná. Dnešní budova je z let 1889 
– 1890. Na budově školy je umís-
těna pamětní deska, která připo-
míná, že se v budově školy (jako 
syn řídícího učitele) narodil v roce 
1782 budoucí univerzitní profesor 
Dr. Vincenc Julius Krombholz, 
pozdější rektor pražské univerzi-
ty. Byl to věhlasný lékař, známý 
i ve světě a za svoje zásluhy byl 
císařem povýšen do šlechtického 
stavu. 
• Na náměstí stojí od roku 1948 
socha Mistra Jana Husa. Na mís-
tě, kde dnes stojí kostel Navštíve-
ní Panny Marie, stávala na místě 
skalnatého ostrohu, podle jedné 
méně známé verze, vztahující se 
ke vzniku kostela, svatyně sta-
roslovanského boha Svatovíta. 
Svatyně sloužila nejen jako místo 
rituálních slavností a obětiště, ale 
i jako místo, kde se vykonávaly 
věštby. 
Kolem vršku, na kterém stojí kos-
tel, býval údajně i rituální násep, 
který sloužil často pro setkání 
s nadpřirozenem. To, že stával 
nad řekou také není náhoda. 
V době před příchodem křesťan-
ství se věřilo, že vodstvo obsahuje 
božské síly. Proto bylo považová-
no za kultovní místo a říkalo se 
mu Nemed – Svatý. Na těchto 
místech se stavěly svatyně, poz-
ději s příchodem prvních eremitů 
i kaple, pak kostely a kláštery. 
První zmínka o kostele je v listině 
z 23. června 1291, kdy již v tomto 
roce byla Horní Police farní obcí. 
Patronátní právo včetně Stoup-
na, Bělé a Novosedla patřilo 
premonstrátskému klášteru dok-

Za první Československé republi-
ky až do roku 1938 zde byla česká 
obecná škola a česká mateřská 
škola. Od 1. 9. 1946 zde pak byla 
zřízena nová měšťanská škola 
a to až do dostavby nové školní 
budovy na kopci v roce 1955. 
Současně však tuto budovu 
v době kolektivizace převzalo 
nově vzniklé jednotné zeměděl-
ské družstvo. Po odchodu dětí do 
nové školní budovy, si zde druž-
stvo zřídilo i svoje sklady a kan-
celáře. Zadní část zámku kdysi 
sloužila za panský pivovar s pivni-
cí a vinopalnou. Po jeho zrušení 
zde sídlila firma Asman. Po roce 
1948 zde zemědělské družstvo 
zřídilo dokonce dvoupodlažní 
kravín. 
Budova zámku je barokní, posta-
vená patrně v první polovině 18. 
století. Je dvoukřídlý a dvoupa-
trový se střední částí převyšující 
o jedno patro. 
• Dále za zmínku stojí kamenný 
most přes řeku Ploučnici, který 
byl vybudován v roce 1843 až 
1845 a dlouho byl považován za 
technickou pozoruhodnost. Dnes 
most slouží stále svému účelu, ale 
už jen jako pěší zóna. Dříve na 
jeho místě stával dřevěný most 
a jeho podobu představoval ob-
raz prof. Steffana. Tento kamen-
ný klenbový most přes řeku Plou-
čnici byl postaven v roce 1843, kdy 
nahradil původní most dřevěný. 
Spojuje obě části obce a také 
zámek s kostelem a je třetím nej-
starším mostem přes Ploučnici po 
Mimoni a České Lípě. Před osa-
mostatněním obce byl na most 
vzhledem k jeho stavu a poško-
zení při vstupu spojeneckých 
vojsk v r. 1968 vydán demoliční 
výměr a most měl být zbourán. 
Po změně režimu a osamostatně-
ní obce a hlavně díky protestům 
občanů a vedení obce byl most 
v roce 1992 opraven a prohlášen 
stavebně technickou památkou. 
Je osazen krásnými litinovými 
svítidly, lavičkami a květinovými 
skružemi a stal se tak vyjímečnou 
a krásnou pěší zonou. 
Uprostřed mostu je opět umís-
těn opravený desetimetrový kříž 
s nově pozlaceným Kristem. 
Most a kříž také tvoří znak obce.

sanskému a formálně tomu bylo 
až do roku 1849. V roce 1426 byla 
Police dobyta husity, bezpochyby 
byl kostel zničen. Patronát chrá-
mu převzal Zikmund z Vartem-
berka a pak Berkové z Dubé. 
V roce 1523 byla nalezena na bře-
hu Ploučnice dřevěná soška Pan-
ny Marie (dnes je důstojně umís-
těná na hlavním oltáři) a od ní 
se traduje vznik poutního místa. 
Dle ústního podání „zbožné ruce 
vytáhly sošku na břeh a přijaly 
ji jako nebeský dar“. Vystavily ji 
v malém kostelíku a hned poté 
sem začali přicházet zbožní vě-
řící, aby se tomuto nebeskému 
daru mohli poklonit. Potud tedy 
legenda. Historické pozadí pro 
tuto legendu říká, že z Německa 
přes Sasko se začalo šířit protes-
tanské učení Martina Luthera. 
Pod vlivem nového učení začali 
lidé odmítat úctu k mariánským 
obrazům a sochám, dokonce je 
i vyhazovali. A to se pravděpo-
dobně stalo i s naší soškou Matky 
Boží. 
Na místě nálezu bylo v roce 1722 
postaveno sousoší, kde má Panna 
Marie vzhled totožný se soškou 
nalezenou. A je dvouobličejová, 
jedna tvář hledí na zámek, druhá 
na kostel. 
Dle záznamů hornopolické farní 
pamětní kroniky je kostel pra-
starý. Jak již uvedeno koncem 
13. století podle pražských listin 
zde byli faráři. Tehdejší majite-
lé panství Berkové z Dubé zde 
postavili malý kostelík. S růstem 
přicházejících poutníků se ukázal 
být malým a skromným. V roce 
1682 byl zaznamenán takový pří-
chod poutníků (na 4000 lidí), že 
se farář Michael Gabriel Jantsch 
obrátil s hejtmanem panství Ja-
nem Jiřím Hertychem na majitele 
a patrona kostela Julia Františka, 
vévodu Sasko-Lauenburského, 
aby nechal kostel rozšířit. Této 
žádosti vyhověl a povolal k sobě 
litoměřického stavitele Julia Bro-
ggia, který v roce 1688 začal se 
stavbou nového kostela. Starý 
kostelík byl téměř celý zbořen 
a na jeho místě postaven větší. Je 
to vlastně střední část nynějšího 
kostela, kterou tvoří střední loď 
s přilehlou věží. 

Pár slov o Horní Polici...
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V roce 1689 převzala panství po 
Juliu Františkovi jeho dcera Anna 
Marie Františka, která po něm 
stavbu kostela dokončila. Brzy 
se ukázalo, že nový kostel se stal 
opět nedostatečným a tak Anna 
Marie Františka Toskánská roz-
hodla o jeho dalším rozšíření. 
Nová stavba začala v roce 1717. 
K nově postavenému kostelu se 
přistavovaly obě postranní lodi, 
zbudovány empory a přistaven 
chór a sakristie. V roce 1722 byla 
ještě nová volně u vchodu sto-
jící zvonice a v následujících le-
tech křížová cesta a fara. To vše 
bylo hotové v roce 1725. V roce 
1723 byla zřízena zadní budova 
pro čtyři kaplany, tzv. kaplan-
ka a v roce 1725 byl mezi farou 
a kaplankou zřízen spojovací 
trakt. 
Nejen v oktávu svátku Navštíve-
ní Panny Marie, ale i v ostatních 
mariánských svátcích sem puto-
valo mnoho poutníků. Proto se 
velkovévodkyně rozhodla zdejší 
faru povýšit na arciděkanství, 
založila nadaci pro jednoho ar-
ciděkana a čtyři kaplany. Tento 
výnos schválil 10. září 1723 lito-
měřický biskup Jan Adam hrabě 
Vratislav z Mitrovic a byl zanesen 
do zemských desek 22. listopadu 
1723. V roce 1730 o oktávu Panny 
Marie bylo uskutečněno v areálu 
kostela 45700 zpovědí
Anna Marie Františka stále usi-
lovala o zvýšení lesku a prestiže 
poutního místa. 
Na její žádost udělil papež Kle-
ment XII: 6. července 1736 arci-
děkanu v Polici práva používat 

Nechybí zde ani obraz slavného 
arciděkana Václava Hockeho, ro-
dáka ze Stružnice. 
Před vstupní bránou do areálu 
poutního kostela je umístěn po-
mník známého arciděkana Václa-
va Hockeho, rodáka ze sousední 
vesnice Jezvé. Působil v Horní 
Polici v letech 1779 až 1808 jako 
v pořadí šestý arciděkan. 
Hlavní brána k areálu poutního 
kostela se zvonicí pochází z roku 
1722. Uprostřed ambitu křížové 
cesty stojí barokní poutní kostel 
Navštívení Panny Marie. 
Díky úsilovné práci správce a ad-
ministrátora farnosti a sekretáře 
ČBK P. Stanislava Přibyla a kolek-
tivu spolupracovníků se podařilo 
to, že náš kostel byl prohlášen 
Národní kulturní památkou a na 
podzim 2017 díky tomu získal do-
taci 107 mil. Kč na celkovou opra-
vu. V lednu 2018 pak i grant na 
opravu ambitů a ostatních částí 
areálu ve výši 14,6 mil. Kč. V sou-
časné době je celý areál uzavřen
a celková rekonstrukce by měla 
trvat 2 roky. 
• Bývalý zájezdní hostinec Poš-
ta (dnešní Beseda) stojí také za 
zmínku. V prostorách dnešního 
sálu, kde bývaly pokoje, měla 
kdysi nocovat císařovna Marie 
Terezie. Ve dvoře, proti vjezdo-
vým vratům, které byly při po-
slední úpravě budovy zastaveny, 
stávaly stáje na koňské přepřahy 
formanů. Až do roku 1946 zde 
pak byla místní pošta.
• Za podívanou stojí také místní 
objekty lidové architektury - č. p. 
20, 54, 72, 74, 85, 86, 116

pantifikálie ad instar abbarum, 
tzn. Právo nosit při slavnostní mši 
sv. biskupskou mitru a pedum 
(hůl) a mši svatou odsloužit jako 
biskup (dnes je titul arciděkanství 
spojeno jen s poutním místem 
a právo nosit berlu a mitru už 
bylo zrušeno). 
Pro povznesení velkovévodkyně 
darovala dvě těla svatých, tělo 
mučednice sv. Kristiny získala 
od papeže Innocence XIII. dne 3. 
června 1722 a tělo mučedníka sv. 
Pavla od papeže Alexandra VII. 
dne 10. ledna 1727. 
V roce 1861 nechal majitel panství 
císař Ferdinand provést renovaci 
kostela s čímž se započalo ve 
středu 3. dubna. Nová střecha, 
oprava zdiva kostela a věže. Do 
presbytáře a střední lodi kostela 
byly dány nové dlažební desky 
atd.
Poslední úprava střech kostela 
i křížové cesty, jakož i zdiva začal 
provádět, z důvodu poničení od 
bomb na konci války roku 1945 
současný správce arciděkanství 
Josef Stejskal za pomoci několika 
dobrovolníků z řad věřících. 
Vrcholnou návštěvnost lze vidět 
v údobí let 1730 – 1760. 
Plným právem lze uvést, že Ma-
riánská Police vedle Bohosudova 
byla v severních Čechách nejvíce 
navštíveným místem. 
Portréty jedenácti ze čtrnácti 
arciděkanů jsou umístěny v čest-
ném sále arciděkanství. Je zde 
umístěna i podobizna velké 
zakladatelky Anny Marie Fran-
tišky velkovévodkyně Toskán-
ské s manželem a svojí dcerou. 

• V minulosti se obyvatelstvo 
Horní Police zabývalo především 
obděláváním polí, chovem do-
bytka, pěstováním květin, chme-
le a vína. Řemeslníci jako hrnčíři, 
hračkáři, obchodníci s máslem, 
zeleninou a zvěřinou
V roce 1833 měla obec celkem 
1035 obyvatel (Horní Police 650, 
Bělá 23, Dvorsko 46, Stoupno 
112, Podlesí 204), v roce 1930 
měla 1260 obyvatel (76 Čechů, 
1179 Němců, 5 cizinců)v současné 
době má obec 680 obyvatel.

Významné osobnosti naší obce:
• arciděkan Wenzel Hocke, 
v obci sloužil 30 let od r 1779
• šlechtic – Dr. Vincenz Julius 
Krombholz – narozen v Horní Po-
lici v r. 1782 – byl rektorem Karlo-
vy univerzity
• čestný občan Horní Police ar-
ciděkan hornopolický Mons. 
Josef Stejskal – čestný kanovník 
Svatoštěpánské kapituly a kap-
lan Jeho svátosti, administrátor 
farností Jezvé a Žandov, který 
sloužil v Horní Polici 60 let - od 
1. 2. 1954 a zemřel 26. 1. 2014. Za-
sloužil se o uchování církevního 
majetku nejen v Horní Polici, ale 
i v Jezvém a v Žandově

Ke zpracování tohoto článku 
jsem použil informace z obecní 
kroniky, podklady k fotohistorii 
a komentář k videu o Horní Po-
lici, který zpracoval pan Liboslav 
Havelka a informace ze součas-
nosti. 

Lubomír Maria Šulc
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Zastupitelstvo obce pracova-
lo ve složení Ing. Rudolf Drnec 
(starosta), Vladimír Šíla (místosta-
rosta), Václav Horáček, Jaroslav 
Samec, František Möser, Josef 
Havlík, Miroslav Kotouč. V té 
době skutečně nejvýznamnější 
osobnosti z našich obcí. Sekretář-
ka paní Jana Chovanová, kroni-
kář Jaroslav Pokorný st., knihov-
nice Vlasta Šílová. 

V březnu Obecní úřad zajistil 
opravy komunikací: na hřiště, na 
oba hřbitovy, k Růžičkům, k Vel-
čickým, od Kutilů k Záhorům 
a také prostranství před hospo-
dou u Karbouse. V srpnu došlo 
k opravám hlavní silnice přes 
obec. Při tom došlo i k opravě 
utržené opěrné zdi u Boháčů. Na 
Obecní úřad byl doplněn inven-
tář – počítač, kopírka, nábytek. 
Obec tehdy vlastnila akcie ČS, 
SVS, Sev. energetiky a Sev. plyná-
ren celkem za 3,243 milionu Kč. 
Obecní byty byly pronajaty firmě 
LESKO. Zimní údržbu komuni-
kací měl na starosti Jiří Valenta. 
Svoz odpadů zajišťovala firma 
Jeřala. Údržbu hřbitova měl na 
starosti ve Velké Bukovině Vác-
lav Vondruška, v Malé Bukovině 
pak Martin Kopčan. Příjmy obce 
za rok 1995 činily 3,156 milionu 
Kč a výdaje 2.123 milionu Kč. Na 
konci roku bylo na účtu 1,033 mi-
lionu Kč. 16 občanů starších 75 
let dostalo od obce jednorázový 
příspěvek. 

V mateřské školce pracovaly 
Vlasta Jindrová, p. Horáčková, M. 

Rybínová a p. Černá. V létě došlo 
k nutným opravám školky. Od 
září si rodiče připláceli 5,-Kč/dítě 
a den na investiční náklady. Před 
Vánocemi Obecní úřad zakou-
pil trampolínu a magnetickou 
tabuli. Školní autobus i nadále 
proplácela Obec spolu se Země-
dělským družstvem.

Počasí: na Tři krále bylo -15°C, 
12. února se za deště při teplo-
tě +7°C objevila duha a pak na 
konci března ještě mrzlo a na-
padlo 10cm sněhu. 28. března byl 
v Malé Bukovině rozmrazován 
osobní automobil tak nešťast-
ně, že shořel. Duben byl vskutku 
aprílový s teplotami až 24°C, ale 
také sněhem, mrazy, bouřkami 
i vichřicí 120 km/hodinu. 30. květ-
na při bouřce uhodil blesk do 
jasanu u požární nádrže naproti 
bytovkám a načisto „oloupal“ 
kůru z kmene i větví. Den poté 
další blesk úderem do transfor-
mátoru vyřadil z provozu napá-
jení elektřinou horní část obce. 
Červen propršel a 13. června do-
šlo při povodni k vytopení domů, 
zatopení sklepů i poškození ně-
kterých mostků přes potok. Léto 
bylo teplé i deštivé. 22. srpna 
tekla proudem voda na křižo-
vatce na návsi, zatímco v horní 
části obce ani nakáplo. Září bylo 
chladné a deštivé, 22. října ráno 
už mrzlo. Koncem prosince až 
-17°C.

Výroční schůze Zemědělské-
ho družstva se konala 3. března. 
Předsedou se opět stal Ing. Ru-

dolf Drnec. Družstvo hospodařilo 
na 1.075 hektarech pronajatých 
od svých členů (117 ha kukuřice, 
111 ha pšenice, 105 ha řepka, 68 
ha ječmene, 35 ha ovsa, 25 ha tri-
ticale, 25 ha jetel a 2,5 ha bram-
bory). Snad poprvé zde byla na 
několika hektarech vyseta i slu-
nečnice. Družstvo zaměstnávalo 
68 lidí. Kvůli chladnému a dešti-
vému jaru poměrně pozdě zača-
ly žně, 24. 7. ozimým ječmenem 
a teprve 11. září kombajnéři Jiří 
Černý a Jaroslav Krška dosekáva-
li pšenici. V říjnu zednická parta 
Jardy Blažka provedla opravu ko-
mínů na horní bytovce. Pokračo-
valy práce na rybnících u husárny 
v Karlovce.

Fotbalové Valné hromady, 
která proběhla 25. února, se zú-
častnilo 50 dospělých a 20 žáků. 
Předsedou byl zvolen Zdeněk Ka-
dlec, jednatelem Radek Kadlec, 
pokladníkem Jaroslav Kucharo-
vič starší. Hlavní sponzor Vlastimil 
Šrédl se stal prezidentem klubu. 
Dalšími sponzory byli: Marbo-
ro Děčín (finance), SKIP Děčín 
(finance, střecha na kabinách), 
Tvinko Malá Bukovina (souprava 
dresů), klempířství Růžička (oka-
py na kabinách), Kovo Savčuk Be-
nešov nad Ploučnicí (zábradlí ko-
lem hřiště), Stamo Děčín (oprava 
sociálek). Obec opravila cestu na 
hřiště a přispívala finančně, Ze-
mědělské družstvo zapůjčovalo 
Avii k cestování na zápasy, dále 
poskytovalo balíčky pro hráče, E. 
Šebor kropil hřiště před zápasy. 
Do tomboly při utkáních přispí-

valy prodejny Havlík, Klimento-
vá a Bukovanka V. Šrédla a také 
hospoda u Karbouse. Na zápasy 
chodilo přes 100 diváků, na der-
by Starý Šachov – Velká Bukovi-
na přišlo rekordních 150 diváků. 
„Zlaté časy“ bukovinského fot-
balu. Při brigádě 1. 7. došlo k pro-
dloužení hřiště z 90 na 101 metrů 
a rozšíření o 2 metry. Pomáhali 
i zastupitelé J. Samec, který je-
řábem přemisťoval branky a V. 
Horáček, který rovnal terén. Tým 
hrál na jaře pod trenéry Micha-
lem Bláhou a Z. Timoftejem. Na 
podzim pod českokamenickými 
trenéry Noskem a hrajícím Bédou 
Kristenem (ten jediný z 21 hráčů 
odehrál všech 14 zápasů bez vy-
střídání) vedl A-tým tabulku s 36 
body ze 14 utkání. Dorost tréno-
val na jaře benešovský p. Čebyš, 
na podzim volfartický Václav Er-
ben. Žáky, kteří hráli v Horní Po-
lici, trénoval Josef Kafka a Franta 
Kadlec. Mladší žáci se pod vede-
ním Josefa Rajchla a Jaroslava 
Kucharoviče st. zúčastňovali ha-
lových turnajů. V březnu byl na 
sále hospody u Karbouse sehrán 
turnaj ve stolním tenisu za účas-
ti 25 hráčů. Zvítězil žandovský 
Zděnek Čečrdle, před p. Keplem 
z Benešova n. Pl. a Jiřím Plačkem 
ze Žandova.

Hasičská Valná hromada se 
uskutečnila v hospodě u Kar-
bouse 11. února a starostou byl 
opět zvolen Václav Vondruška. 
Zúčastnilo se 34 členů. Přestože 
obec dala do pořádku hasičskou 
zbrojnici včetně fasády, nedařilo 

Velká Bukovina 1995
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se oproti jiným rokům dát dohro-
mady 9 členné družstvo. Aktivně 
pracovalo jen velmi málo členů 
v čele s velitelem Stanislavem 
Švejdou.

V mysliveckém sdružení „Os-
trý“ byl jediným bukovinským 
myslivcem Josef Myška st., jemuž 
se v posledních 14 dnech roku po-
dařilo střelit 5 lišek. Revír toho-
to sdružení byl ohraničen silnicí 
Velká Bukovina, Karlovka, Malá 
Bukovina, Dolní Habartice, Bene-

opravoval a před vánočními svát-
ky otevřel Jaroslav Kucharovič st. 
Takže v tuto dobu byly 3 prodej-
ny potravin ve Velké Bukovině 
(Havlík, Šrédl, Kucharovič) a jed-
na v Malé Bukovině (Šrédl).

Severočeské vodovody opra-
vily střechy a fasády vodojemů, 
dále došlo k osazení vodoměrů 
do jednotlivých domů. Státní 
fond životního prostředí vyplatil 
15 tisíc Kč všem občanům, kteří 
si pořídili elektrické přímotopy 

šov n. Pl., Františkov n. Pl., Starý 
Šachov a Žandov.

Podnikatelé vyvíjeli značnou 
aktivitu. V dubnu zakoupila fir-
ma Šrédl od obce kolnu u domu 
T. Žiaka, kterou opravila pro 
svůj sklad barev. Firma Tvinko si 
opravila fasádu na bývalé faře 
v Malé Bukovině. M. Mračková 
uspořádala 29. 7. na ranči Filip 
country zábavu. Paní Klimentová 
ukončila prodej v krámku v bu-
dově Obecního úřadu, který pak 

a splnili podmínky. Během prázd-
nin se na místním hřišti vystřídaly 
2 turnusy dětí z Litoměřicka ve 
stanovém táboře, kterému jako 
zázemí sloužily fotbalové kabiny 
(kuchyně, sociální zařízení). 

Čtyři páry vstoupily do svazku 
manželského, narodilo se 5 dětí 
a 2 občané nás opustili navždy.

Jaroslav Pokorný, 
kronikář obce

Akce V roce 2018
Přednáška o rodu Ronovců – čtvrtek 14. června

Letní kino: Špunti na vodě – pátek 15. června

Stružnické slavnosti – sobota 16. června

4. Stružnický kocour – sobota 18. srpna

Stružnická neckyáda – sobota 25. srpna

Pohádkový les – sobota 8. září

Koncert festivalu Lípa Musica – pátek 28. září

Poděkování 
Touto cestou bych chtěla poděkovat starostovi obce 

Stružnice, Ing. Janu Mečířovi, za velmi vstřícný přístup  
a spolupráci při zpracovávání mé diplomové práce se za-
měřením na připravenost obcí Stružnice a Jezvé na bles-
kové povodně.

Mé poděkování patří i těm občanům obcí Jezvé a Struž-
nice, kteří mi na základě písemného či telefonického vypl-
nění dotazníku poskytli potřebné informace k vyhodnoce-
ní dané problematiky v obci. 

Mgr. Ulmanová Nela

Co dělá Divadelní spolek Žandov
Divadelní spolek Žandov, který má nyní zázemí pro zkoušení v prostorách Gaii na žandovském 

náměstí, se v současné době zaměřuje jednak na „větší“ hry a jednak kratší pohádky; z těch vět-
ších má nacvičeny dvě hry svého oblíbeného autora Václava Klimenta Klicpery, a to Potopu světa 
a Veselohru na mostě. První z nich odehrál od loňské premiéry na různých místech zatím 12× 
a chystají se další reprízy. S touto hrou se DS Žandov zúčastnil i letošní divadelní přehlídky Dě-
čínská brána, kde získal Čestné uznání „za radost ze hry“. Veselohra na mostě měla premiéru 
13. května na sále Koruny, a samozřejmě jsou připraveny reprízy, nejbližší v Lesním divadle ve 
Sloupu 24.7. Z menších věcí soubor nastudoval pohádku Janek Hastrmánek, se kterou se poprvé 
představí na přehlídce dětských divadel v Děčíně a potom ji zahraje 16. června na pouti zde 
v Žandově. Soubor má nyní stabilizovaný kádr, nicméně případné zájemce rád uvítá. 

Karel Krejčí,Principál DS Žandov
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Červnové pouti ve Stružnici a Žandově

Vystoupení žáků 4. třídy ZŠ Žandov

Děti z MŠ Žandov

Aerobic pod vedením Martiny Kupcové

Bubeníci ze ZUŠ Žandov

Truvérská mše – Sbory JENTAK(T), Českolipský Eveergreen a Václavky 
pod vedením Václava Filipa a s doprovodem pedagogů ze ZUŠ Žandov

Dovádení dětí

Ohnivá show

Simulátory auta

Večerní promítání pod širým nebem

Vystoupení dětí z MŠ
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Památné stromy
V letošním roce slavíme několik výročí. V květnu své 745. výročí 

slaví obec Horní Police. První zmínka o Horní Polici pochází z roku 
1273 nalézající se v listině papeže Řehoře X. z 15. května 1273, po-
tvrzující se majetková práva doksanského kláštera. Název obce je 
zde uveden jako „Palicz”. Dalším výzmaným dnem České repub-
liky je oslava 100. výročí od vzniku samostatného Československa. 
Právě tyto významné okamžiky v historii naší vlasti a obce jsme si 

vybrali jako příležitost oživit místní společenské dění. V dubnu na 
Den Země vysadili pracovníci obecního úřadu s žáky základní školy 
a mateřské školy po obci několik památných stromů. Dvě lípy jsou 
vysazeny u budovy základní školy, jedna lípa v lokalitě Na Pískách, 
a v parku je vysazen habr a kaštan. Všechny vysazené stromy jsou 
označeny jako ,,památné stromy”.

Začalo to Indiány nebo ne? 
Vážně si už přesně nepamatu-
ji, které postavy potkaly děti 
v blízkosti koupaliště poprvé, 
ale pamatuji se na ty poslední, 
protože na taková setkání se 
prostě zapomenout nedá. Vloni 
mohly děti vidět v teplých jar-
ních dnech u chaty v Žandově 
Mrazíka, Marfušku i medvěda 
a letos dokonce kosmonauta 
Remka, ETho nebo další vesmír-
né bytosti. Že se jedná o oprav-
du vydařené odpoledne, jsem 
se přesvědčila z rozzářených 
a udivených očí dětí ale i dospě-
lých. Říká se, že fantazie nezná 
mezí a je to tak. Velmi obdivuji 
a klaním se před všemi, kteří se 
na přípravě podíleli. Masky, re-
kvizity a soutěže byly dokona-
lé stejně tak jako vtip a radost 
dospěláků, kteří aspoň na chvíli 
odhodili své každodenní sta-
rosti a povinnosti a stali se zase 
hravými dětmi. Bylo úžasné je 
sledovat, jak si užívají svých rolí 
astronautů a mimozemšťanů. 
Vydlabaný kmen, který loňské 
jaro sloužil jako pec ježibabě, 
se letos proměnil v blikající 
a čoudící raketoplán… Opravdu 

místních dětí i dospělých byla 
v lese jen hrstka. Více jich tato 
skvělá akce přilákala z okolí 
a to i dalekého. 

Nenechte si proto tento den 
v příštím roce ujít. Věřím, že se 
tato dnes již tradiční akce z kul-
turního kalendáře Žandova ne-
ztratí a že přinese dětem radost 
jako v letech minulých.

klobouk dolů před vaším nadše-
ním, nápady a provedením. 

Je někdy těžké popisovat, co 
všechno jsme viděli nebo zažili, 
jaké emoce nás v tu chvíli pro-
vázely. Těmi mými bylo překva-
pení, obdiv, radost, no, byla jich 
spousta těch příjemných, ale 
dostavil se i smutek a zklamá-
ní. A to především nad tím, že 

Dano, Michale, Vašku, Věro, 
Věrko, Alenko, Lenko,  Alenko, 
Kájo, Kačko, Martino a vy všich-
ni ostatní, kteří jste tento den 
připravili, byli jste skvělí a patří 
vám za to můj obdiv a za mou 
dceru a všechny další děti, které 
si to užily, poděkování.

Kamila Nacházelová 

Když jsou správní lidé na správných místech
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Velká Bukovina – žije nebo nežije?

Pomoc pro kostel v Jezvém

Rok se s rokem sešel a ve 
Velké Bukovině jsme opět měli 
možnost se sejít při společném 
pálení čarodějnic na zdejším 
fotbalovém hřišti. Lampionový 
průvod se letos nekonal, protože 
s lampiony se má chodit za tmy, 
právě proto se pořádá ještě na 
podzim lampionový halloween-
ský průvod. Tedy jsme se sešli 
rovnou na hřišti, kde byly tradič-
ně nachystány buřtíky pro každé-
ho. Místní hasiči připravili velice 
krásnou vatru s úžasnou čaroděj-
nicí, která se zapálila hodinu po 
začátku opékání buřtů, tedy ve 

farář, kostel pustnul. Život mu 
znovu vdechl až Mons. Josef 
Stejskal, na kterého všichni tak 
rádi vzpomínáme. Zasloužil se 
nejen o pravidelné akce konané 
v kostele, ale zejm. o dočasnou 
záchranu stavby jako takové. Na 
nás je teď na jeho práci navázat 
a pokračovat v opravách, které 
jsou pro další existenci stavby to-
lik potřebné. A proto jsem moc 
rád, že se nám v minulém roce 
podařilo udělat vše proto, aby 
byl kostel zařazen do prestižní-
ho Programu záchrany architek-
tonického dědictví Ministerstva 

Vážení čtenáři Regionálního 
zpravodaje, dovolte mi, abych 
k vám přednesl naléhavou pros-
bu. Jezvecký kostel, kolem kte-
rého velká část z nás pravidelně 
jezdí, je nejen velkou dominan-
tou obce, ale také vzácnou kul-
turní památkou. Jeho historie 
sahá až do roku 1746, kdy jej 
nechal postavit Jan Adolf hra-
bě Kounic. Veškeré stavební 
činnosti byly financovány nejen 
z peněz hraběte, ale význam-
nou měrou se podíleli též pan-
ští úředníci a obyvatelé z okolí. 
Po válce, kdy byl odsunut zdejší 

kultury. Pro kostel je to velká 
čest, neboť na zařazení do to-
hoto programu se mnohdy čeká 
celé roky a některé památky 
tuto výsadu vůbec nedostanou. 
Naše účast v programu záchrany 
má i další velikou výhodu, a tou 
je příslib stálého každoroční-
ho financování oprav kostela. 
V loňském roce jsme takto zís-
kali dotační prostředky ve výši 
945.252 Kč, za které byla oprave-
na část střechy hlavní lodě koste-
la. I v letošním roce jsme získali 
dotaci ve výši 700.000 Kč, která 
by měla být použita na velmi 

nutnou opravu střechy na pres-
bytářem (nejblíže k řece). Krov 
i krytina jsou v těchto místech 
značně poškozeny a hrozí vznik 
nenávratného poškození stavby. 

Dotační prostředky jsou však 
jen poloviční výhrou. Druhou 
podmínkou pro úspěšnou opra-
vu je doplacení vlastního podílu. 
Ten sice podmínky Programu 
záchrany stanovují na pouhých 
10 % celkových nákladů, ale 
i tato minimální částka předsta-
vuje v letošním roce 78.000 Kč, 
což výrazně překračuje finanč-
ní možnosti jezdecké farnosti. 

obci jako také jinde ukradena 
naše krásná májka, která měla 
být slavnostně pokácena v so-
botu 26. května jako součást 
taneční zábavy. Ale nebylo co 
kácet, takže se od tohoto upus-
tilo. Snad si ani na kácení májky 
nikdo nevzpomněl, protože to 
na sále v hostinci rozparádila 
velmi známá děčínská kapela  
U-Style, která hrála poprvé u nás 
ve Velké Bukovině. Velkým a ne-
milým překvapením pro pořada-
tele i zúčastněné byla velmi níz-
ká účast našich občanů na této 
jedinečné akci, kdy je příležitost 

20,00 hod. Připraveno bylo také 
tekuté občerstvení, z přenosné-
ho reproduktoru hrála hudba, na 
kterou si mohl kdekdo podle své-
ho zakřepčit. Počasí se náramně 
vydařilo a je velká škoda, že při-
šlo poměrně málo občanů, pře-
devším dětiček. Ale ti, co přišli, 
jistě nelitovali a odnesli si nejen 
plné bříško, ale také pěkný zá-
žitek z tentokrát vydařené akce. 
Děkujeme všem, co se podíleli na 
zajištění akce a také všem co při-
šli společně prožít pěkný večer.

A co naše slavné – neslavné 
kácení máje? Bohužel byla v naší 

si zatancovat a pobavit se i mimo 
plesovou sezónu. Obec se snaží 
pro naše občany vymýšlet a za-
jišťovat takovéto akce, které se 
mnohdy v jiných obcích, možná 
i větších vůbec nekonají, ale naši 
občané jeví jen malý zájem. Tak-
že pravděpodobně nebude po-
kračovat v takovéto míře snaha 
o kulturní vyžití pro naše občany. 
Je smutné, že tyto akce pořáda-
né obcí ocení více přespolní než 
místní. I tak ale ti co přišli, jistě 
nelitovali, hudba hrála úžasně 
a dokonce proběhlo i slosování 
vstupenek o ceny. Nezbývá než 
doufat, že další akce pořádané 
naší obcí přilákají více návštěvní-
ků a budeme se těšit, že to pořa-
datelé nevzdají. 

ZVeme tedy VšecHNy:
• 23. června tradiční 
 Hurá na prázdniny
• 30. června zájezd 
 do Prahy na muzikál 
 Muž se železnou maskou
• 25. srpna Pohádkový les
• 22. září Svatováclavská pouť
• 3. listopadu strašidelný 
 halloweenský průvod

Více informací najdete na 
obecních stránkách: www.velka-
-bukovina.cz/aktualne/kalendar-
-akci/  většinu informací také na 
facebookovém profilu „Obec 
Velká Bukovina“.

Jiřina Kavková
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budeme muset dotaci vrátit. To 
by znamenalo vyřazení z Pro-
gramu záchrany a v podstatě vy-
loučení jakýchkoliv dalších inves-
tic a oprav v jezdeckém kostele. 
Toto nechci dopustit, a proto 
se obracím na všechny, kterým 
není osud této významné domi-
nanty lhostejný. Pokud uznáte 
za vhodné, budeme nesmírně 
vděčni za jakýkoliv finanční dar. 
Prostředky je možné poukazo-
vat na účet farnosti pod číslem 
3967656329/0800. Z naší strany 
je následně možné vystavit po-
tvrzení o výši daru pro potřeby 

odečtu ze základu daně, neboť 
příspěvek na opravu kostela je 
zákonem definován jako ode-
čitatelná položka (o potvrzení, 
prosím, pište na email: info@
marianskapolice.cz). Předem 
velmi děkuji za veškerou vaši 
snahu a podporu! V příštím čísle 
Regionálního zpravodaje budu 
rád informovat o tom, jak se 
vše vyvíjí. A společně s mnohý-
mi budu doufat, že vše dobře 
dopadne a kostel bude moci být 
dále k chloubě obce. 

P. Stanislav Přibyl, 
administrátor farnosti

V tuto chvíli se proto nachází-
me ve velmi nezáviděníhodné 
situaci. Na jedné straně stojí 
naše snaha o obnovu kostela 
podpořená nemalým finančním 
příslibem ze strany státu (Mini-
sterstva kultury), na straně dru-
hé není v našich silách doplatit 
finanční spoluúčast. Situace je 
navíc komplikovaná tím, že výši 
dotace a tím i výši spoluúčasti se 
žadatelé dozvídají až v polovině 
února. Je proto relativně krátká 
doba na obstarání finančních 
prostředků. A pokud se nám je 
nepodaří včas sehnat, hrozí, že 

I po všech církevních restitucích 
činí celkové roční příjmy far-
nosti necelých 15 tis. Kč. S vědo-
mím toho deficitu jsme s nadějí 
očekávali výzvu na příspěvek 
z Dotačního fondu Liberecké-
ho kraje. Od letošního roku (le-
den) se však změnily podmínky 
pro poskytnutí dotace z tohoto 
zdroje a nadále již není možné 
pokrývat naši spoluúčast na mi-
nisterském programu. S prosbou 
o pomoc jsme se proto obrátili 
na obec Stružnice, zastupitel-
stvo obce však projednání naší 
žádosti odsunulo na konec léta. 

městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vydal 
dne 30. května t. r. veřejnou vyhlášku, kterou podle § 109 odst.  
1 vodního zákona s účinností 

od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 
zakazuje odběr povrchových 

vod z celých povodí vodních toků:
Bystrá, Bobří potok, Bohatický potok, Brnišťský potok, 
dobranovský potok, dubnický potok, Libchavský potok, Li-
běchovka, Litický potok, Ploučnice, Panenský potok, Radeč-
ský potok, Robečský potok, Svitávka, šporka, Valdecký po-
tok, Valteřický potok.

Zákaz je vydán na základě dlouhodobých přetrvávajících 
klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke kritickému sní-
žení průtoků na tocích (přechodný nedostatek vody), čímž 
může dojít ke kyslíkovému deficitu a závažnému ohrožení 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajiště-
ní funkcí vodních toků. Zákaz odběru povrchových vod platí 
do 30. 9. 2018. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolá-
ní zákazu, bude tak neprodleně učiněno. 

Rozesláno Městským úřadem Česká Lípa obcím Českolip-
ska 31. 5. 2018, zkráceno. Plné znění vyhlášky např. na www.
obecstruznice.cz.

Poznámka OÚ Stružnice: Běžný stav na oficiálním vodočtu 
ČHMÚ ve Stružnici u starého mostu bývá během roku mezi 
50 až 80 cm, na konci suchého léta 18 cm, výjimečně i 11 cm. 
V současnosti (5. 6. 2018) však tato stanice registruje 4 cm 
a průtok pouhých 2,39 m3/s. Na to, že limnigrafem ve Stružnici 
odtéká naprostá většina povrchové vody z Českolipska – kro-
mě vlastní Ploučnice např. i voda z Máchova jezera, Bobřího 
potoka (vč. všech rybníků) až od Verneřic nebo z Lužických 
hor (Šporka, Svitávka, Panenský potok) - je tento průtok na 
začátek června kriticky nízký.

Zákaz odběru 
povrchových vod 
na Českolipsku

Stružnice: vodočet 5. 6. 2018
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Předně, než se začtete do dal-
ších řádků, musím se tak trochu 
omluvit, neboť článek, který se 
právě snažím napsat, ani tak ne-
souvisí s našimi obcemi či naším 
regionem, i když, jak v závěru 
poznáte, tato tématika se může 
týkat kohokoliv z nás. Rád bych 
se s vámi podělil o jednu zajíma-
vou zkušenost, ke které jsem se 
dostal více než náhodně a kte-
rá mě už pěknou řádku let vý-
znamným způsobem obohacuje 
a nezřídka kdy mi i pomáhá na-
lézt tu správnější cestu ze dvou 
možných.

V roce 2001 jsem se shodou 
mnoha okolností dostal jako 
dobrovolník na 14 denní pobyto-
vou akci s dětmi. Já, který jsem 
do té doby žil v představě, že to 
s dětmi příliš neumím, jsem seděl 
v autobuse a spolu s ostatními 
cestoval do Březejce u Velkého 
Meziříčí na letní tábor. Úžasný 
pocit, zejm. ve spojení se skuteč-
ností, že se nejednalo o ledajaký 
tábor. Akci totiž pořádala Aso-
ciace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, konkrétně 
liberecký klub. Dodnes vzpomí-
nám na mé nepopsatelné obavy 
před odjezdem a skryté výčitky, 
do čeho jsem se to nechal upsat. 
Vše tenkrát začalo na jedné 
z přednášek 4. semestru, tuším, 
že byla poslední před letním 
zkouškovým obdobím, kde ka-
marád poptával ve svém okolí 
dobrovolníka na pomoc s přípra-
vou tábora. Že se jedná zároveň 
o účast na akci, navíc akci se ZTP 
dětmi, mi takticky řekl až po ně-
kolika dnech, kdy už nebylo ces-

ty zpět. I tak se dají měnit lidské 
osudy. 

Prvních pár dní pobytu jsem 
se neustále učil novým věcem. 
Věcem, které ale nebyly ničím 
nepřirozené či nepříjemné, jed-
nalo se o základní komunikaci 
se svým okolím. I tak jsem stále 
očekával, co (pro mě nepřekona-
telného) ještě přijde. Třetí den 
pobytu mi došlo, že tato fajn 
parta lidí mě začíná neskuteč-
ně bavit a naplňovat něčím do 
té doby nepoznaným: ohromné 
úctě a vzájemnému respektu je-
den k druhému. Celý pobyt pro-
vázela úžasná atmosféra, ve kte-
ré víte, že jsme všichni na jedné 
lodi a že si dokážeme vzájemně 
pomoci. Když se chýlil tábor ke 
konci, prožíval jsem spolu s dět-
mi smutek nad končící skvělou 
akcí a ještě dlouho po příjezdu 
z tábora jsem nedokázal mys-
let na nic jiného. Tomu se říká 
opravdu silná citová stopa a ná-
hle bylo rozhodnuto. Bude-li 
možné se ještě kdy zúčastnit ta-
kové akce, chci být u toho. A tak 
s touto Asociací jezdím již 17. rok. 
Ne vždy se podaří, díky časové 
vytíženosti, strávit na letním po-
bytu celých 14 dní, ale i týden je 
určitou oázou v celém roce. S pří-
jezdem za dětmi přicházíte do ji-
ného světa. Světa, kde neexistuje 
závist, zloba či přetvářka. Světa 
plného tolerance, otevřenosti 
a úžasné atmosféry. I přes růz-
norodost zdravotních omezení 
(mentální i tělesné, resp. kombi-
nace obou – míváme cca 28 dětí, 
z toho 8 až 10 vozíčkářů), jsou 
k sobě všichni ohleduplní a jde-

-li to, vzájemně si vypomohou. 
A naším cílem je připravit za těch 
14 dní takový program, abychom 
si užili legraci, pohodu a také 
abychom dětem vždy dokázali 
zprostředkovat něco, co by s ro-
diči, díky jejich omezeným fyzic-
kým silám, zažili jen stěží. Tím, že 
je nás na pobytu více dobrovolní-
ků, máme i více síly dostat je na 
místa pro ně jinak nedosažitelná 
(např. lanovka na Pustevny, jih-
lavské podzemí, plavba Divokou 
a Tichou soutěskou v Hřensku, 
výlet na hvězdárnu v Sedlčanech 
– ten byl obzvláště zajímavý, ne-
boť na hvězdárnu vede 70 ocelo-
vých točitých schodů). Úžasné je 
vidět i to, jak tato snaha působí 
na okolí. Tak např. již osmým 
rokem jedeme na letní tábor 
k Sedlčanům. Když jsme poprvé 
objednávali autobusovou dopra-
vu na výlety, přijel pro nás nerud-
ný řidič, shodou okolností maji-
tel přepravní společnosti a tím 
pádem i autobusu, který doznal 
po cestě na tábor mnoho šrámů 
díky velmi úzké cestě a jedné, 
pro autobus obzvláště vypečené, 
zatáčce. Avšak díky neskutečné-
mu nasazení všech dobrovolníků 
při pomoci s nakládáním dětí do 
autobusu (bezbariérový se nám 
podaří objednat, jen když jede-
me do okolí Liberce), se z nerud-
ného pana Čapka stal rázem ten 
nejhodnější a nejobětavější řidič, 
který nás od té doby vozí kam-
koliv, mnohokrát i přes zákazy 
či s doprovodem městské poli-
cie. A stejné je to i s obsluhou 
lanovky, s majitelem hvězdárny, 
s pracovníky z obvodního oddě-
lení Policie ČR v Sedlčanech, kte-

ré jsme už několikrát zatáhli do 
děje naší celotáborové hry, atd.

A proč to vše píši? Tak předně 
proto, abych se podělil o zkuše-
nosti s tím, jak ohromná síla a bo-
hatství může být ve společenství 
lidí, kterým jde o jednu věc. Lidí, 
kteří se navzájem respektují, ne-
snaží se vyvyšovat jeden nad dru-
hým, vzájemně se nepomlouvají. 
Těch, co mají k sobě vzájemnou 
úctu a své síly nepoužívají proti 
sobě, ale spojují je pro dosaže-
ní společného cíle. Jen tak se dá 
udělat mnoho dobré práce, kte-
rá ve finále pomůže každému. 
A toto si myslím, že je obecně 
platné pro jakoukoliv komunitu, 
tedy i pro naše obce a města, ve 
kterých žijeme.

A ještě jedna myšlenka mě na-
padá. Nebát se a jít dopředu. Mé 
obavy před prvním letním tábo-
rem byly ohromné. Ale kdybych 
je byl tenkrát nepřekonal, nikdy 
bych nepoznal, co vše může člo-
věk získat. A tak přeji všem čte-
nářům tohoto zpravodaje nejen 
dostatek odvahy k překonávání 
mnohdy velmi hluboce vyjetých 
kolejí, ale také to, abychom do-
kázali společně směřovat naše 
úsilí do věcí, které nejen nás, ale 
i naše okolí, posouvají dále. 

P.S. Pro rodiče a přátele jsme 
zřídili webové stránky, kde kaž-
dý rok zveřejňujeme živý deník 
z tábora. Stránky jsou dostupné 
na adrese www.asociacelbc.cz.

Jiří Blekta

Postřehy ze života…

Společenská kronika
Vážení a milí spoluobčané,

Vám všem, kteří v tomto čtvrtletí slavíte své významné život-
ní jubileum, přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a spous-
tu životního elánu.

Redakce 
Regionálního 

zpravodaje

koUPÍM 
STArÉ PIVNÍ LAHVe 

A SkLeNIce 
S NÁPISY PIVoVArŮ. 

JeDNoTLIVÉ kUSY I SBÍrkY. 
DĚkUJI ZA NABÍDkY, SBĚrATeL.

TeL. 732 170 454
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Po opakovaných stížnostech 
obyvatel obce na agresivní cho-
vání některých prodejců platí 
usnesením zastupitelstva od 
června loňského roku v celé 
obci „Nařízení č. 1/2017, kterým 
se stanovuje zákaz podomního 
a pochůzkového prodeje v obci 
Stružnice“. Úplné znění naříze-
ní je na webových stránkách 
obce. Jsou zde mj. definovány 
obě zakázané formy prodeje ve 
Stružnici, v Jezvém, na Stráži i 
na Bořetíně:

POdOmNí PROdeJ – nabídka, 
prodej zboží či poskytování slu-
žeb, kdy je bez předchozí ob-

Čtyřicáté VýROČí ZaLOžeNí 
dOBROVOLNéHO HaSiČSké-

HO SBORu Ve VeLké BukOVi-
Ně dNe 29. ČeRVNa 1914
V neděli dne 29. 6. 1914 zapo-

čala oslava 40. výročí založení 
Dobrovolného hasičského sboru 
ve Velké Bukovině spojená s os-
lavou založení Benešovského 
župního sboru, který oslavoval 
35. narozeniny. Celou oslavu 
provázelo krásné počasí, které 
přispělo k všeobecné dobré po-
hodě. Slavnost začala dopoledne 
slavnostní bohoslužbou v malo-
bukovinském kostele a polože-
ním věnce na zdejším hřbitově 
ke cti zemřelých členů hasičské-
ho sboru. Po návratu do Velké 
Bukoviny proběhl akt vyzname-
nání 21 zakládajících členů diplo-
my. O jedné hodině odpoledne 
se uskutečnil slavnostní nástup 
hasičských jednotek z Valke-
řic, Starého Šachova, Benešo-
va, Františkova, Velké a Malé 
Veleně, Karlovky, Heřmanova, 
Malého Šachova, Dolních Habar-
tic, Žandova, Radče a Kerhartic. 
Slavnosti se též zúčastnili uči-
telská tělesa, představení obcí, 
kteří přivítali slavnostně oděné 
dámy a sváteční hosty. Poté se 
slavnostní průvod vydal k Weikr-
tově hostinci, kde byl připraven 
prostor pro oslavu. Představitel 

Benešovského župního sboru 
Franz Thiessig pozdravil všechny 
zúčastněné jménem celého sdru-
žení hasičstva. Po něm držel slav-
nostní řeč starosta Velké Bukovi-
ny Ernst Patzner, který všechny 
krátce pozdravil vroucnými slo-
vy, které potěšili zejména naše 
hasiče. Svou řečí též ocenil zájem 
všech přítomných o svou milova-
nou domovinu. Náš sbor byl za-
ložen krátce po velkém požáru, 
kdy hořel hostinec pana Piesche, 
bylo to 16.11.1873. Den na to, 
byl z nevyhnutelných důvodů 
založen Dobrovolný hasičský 
sbor ve Velké Bukovině, který 
byl prvním sborem v okrese Be-
nešov. V roce 1888 byl založen 
sbor okresu Benešovského. Po 
celých čtyřicet let měl sbor plné 
ruce práce. Zúčastnil se hašení 20 
požárů v místě a 37 v okolí. Celý 
den, až do pozdních nočních ho-
din k poslechu i k tanci hráli hu-
dební kapely z Velké Bukoviny 
a Žandova. Pro naší malou obec 
to byl nezapomenutelný zážitek, 
vždyť se zde sešlo několik set lidí 
při spokojenosti a dobré náladě.

HOStiNce Ve VeLké 
BukOViNě a JeJicH HiStORie

Ve vrchní části obce hosti-
nec Johanna Weikerta čp. 46. 
Ve střední části obce hostinec 

Stephana Schiffnera čp. 108, hos-
tinec Augusta Köglera čp. 178. 
Ve spodní části obce hostinec 
„U města pražského“ pana Emi-
la Piesche čp. 13, hostinec Josefa 
Wernera čp. 135.

1) V letech minulých byly v do-
movních číslech 8 a 36 výčepy. 
Nejmladší hostinec jest v čp. 178, 
tento dům byl postaven roku 
1878 obchodníkem se slámou 
Philippem Panerem. Jednoho 
roku byl také sám hostinským. 
Jedenkrát propachtoval hosti-
nec a r. 1888 jej koupil mistr pe-
kařský August Kôgler, v tomto 
se zde čepovalo jezvecké pivo 
(Neustadtler Bier).

2) Počátek hostince čp. 108 se 
počítá do 70. let 19. století, po-
stavil jej řezník Franz Werner, 
bratr hostinského Josefa Wer-
nera, který zde měl výčep. Poz-
ději si ale propachtoval horní 
hostinec čp. 46. V tomto čase se 
v domě čp. 108 výčep neprovo-
zoval. Hostinský Franz Werner 
zemřel r. 1888 v domě čp. 46. 
Jeho vdova Anna Werner si ote-
vřela hostinec v domě čp. 108, ta 
pak propachtovala tento hosti-
nec mnohokrát, např. Janelovi, 
Hoffmanovi, Schiffnerovi. Po její 
smrti (utonula r. 1903 v potoce) 

její syn Franz Werner ses stal 
hostinský, tento prodal hostinec 
řezníku Stephanu Schiffnerovi 
pod jménem Wenzel Stephan. 
Roku 190? byl 9. majitelem. Na 
jaře roku 1905 byl starý dům 
stržen a na tom místě vystavěn 
nový. Stephan Schiffner, toho 
času hostinský, čepoval polické 
pivo (Politzer Bier).

3) Hostinec čp. 135
Okolo roku 1840 měl v tomto 

domě výčep jeden muž jménem 
Weber. Tento jel osobně se svým 
potahem do Rakouska, odkud si 
přivezl víno v sudech. Díky své-
mu výčepu vína byl všeobecně 
znám pod jménem „Weinwe-
ber“. Jeho bratr postavil dům 
čp. 164 a zde si zřídil krám, na 
rozdíl od bratra se mu říkalo La-
denweber, Weinweberův syn již 
hostinským nebyl. 25. července 
1857 prodal obytný dům Franzi 
Wernerovi, kuliči skla za 550 zla-
tých konvenční měny a nastěho-
val se do domu Franze Wenera 
čp. 153. 

Franz Werner počátkem pro-
since 1860-1870 povolení k pro-
vozování hostince, v tomto čase 
byl v domu čp. 135 hostinec [vy-
právěl to Josef Werner hostin-
ský, když roku 1866 z války táhli 

Z historie Velké Bukoviny

Rok zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje ve Stružnici

jednávky nabízeno nebo pro-
dáváno zboží či poskytovány 
služby uživatelům v objektech 
určených k jejich bydlení.

POcHůZkOVý PROdeJ – nabíd-
ka, prodej zboží či poskytování 
služeb, u kterých nedochází 
k pevnému umístění prodejní-
ho zařízení nebo zboží, je pro-
vozovaný formou pochůzky, při 
níž je potenciální uživatel zboží 
nebo služeb vyhledán prodej-
cem z okruhu osob na veřejných 
prostranstvích.

V případě, že se v obci s tím-
to jevem setkáte, upozorněte 

takovéto prodejce, že je naříze-
ním zastupitelstva v celém ka-
tastru tento způsob prodeje za-
kázán, nevpouštějte je na svůj 
pozemek či do bytu a nepro-
dleně informujte obecní úřad. 
V případě omezování osobní 
svobody (např. zasunutím nohy 
do pootevřených dveří) volejte 
rovnou Policii ČR.

Od těchto profesionálně vy-
školených prodejců se můžete 
setkat např. s argumentem, že 
rozhodnutím soudu pro jejich 
činnost v Libereckém kraji záka-
zy obcí (mimo Stružnice mnoha 
dalších) neplatí. Na žádost sta-

rosty však žádné takové soudní 
rozhodnutí nepředložili. 

takže PLatí: nevpouštět do 
bytu žádné cizí osoby, nepřišly 
vám pomáhat, ale na vás vydě-
lat. Jejich provize za podepsané 
smlouvy nejsou malé. Rozhod-
ně nic nepodepisujte hned, vez-
měte si čas k promyšlení, porad-
te se s dalšími osobami. Myslíte, 
že vám návrh smlouvy nechají 
doma týden, den či aspoň dvě 
hodiny k prostudování? PROČ 
aSi?

Jan Mečíř, 
starosta Stružnice
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1.  Sekání trávy a řezání dřeva – neprovádím v neděli 
 a raději odpočívám nebo sportuji.

2.  Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem ohleduplný 
k sousedům a pokud je to možné, snažím se jim ne-
zkazit ráno nebo čas oběda, případně jim to ozná-
mím a domluvím se.

3.  Venkovní oslavy a akce – vyvaruji se hlučných oslav 
v hodinách nočního klidu (po 22.00), které by mohly 
rušit mé sousedy. Budu ohleduplný a případně ozná-
mím naši plánovanou akci nejbližším sousedům v do-
slechu.

4.  Venčení psů – na obydleném území mám svého mi-
láčka vždy pod kontrolou a uklízím po něm. Nene-
chám ho celou noc venku štěkat, ať se on i sousedé 
dobře vyspí. 

5.  třídění odpadu – jsem moderní a nezapomínám na 
přírodu, třídím podle pravidel.

6.  Skládky a nepořádek – odpad likviduji legálně a vždy 
po sobě uklízím, aby nám procházku nekazily odpad-
ky na zemi nebo skládka v lese. 

7.  topení v kotlích na tuhá paliva – snažím se ve svém 
kotli topit tak, abych neudusil své spoluobčany. 
V kotli spaluji jen to, co je ke spalovaní v daném typu 
kotle určeno.

Tato doporučení jsou jen o ohleduplnosti a slušnosti mezi námi 
spoluobčany. Pokud se jimi budeme snažit všichni řídit, bude-
me mít život jednodušší a hezčí. A to za to stojí!

L. Kubešová

domů Prusové přes Bukovinu, 
měl kuželník zcela obsazen]

Dnešní hostinský Josef Wer-
ner je od roku 1879 hostinským. 
V neděli 19. května 1906 večer 
okolo 8. hodiny přišla od výcho-
du hrozná bouřka a do hospody 
uhodilo, střecha krytá slamě-
ným doškem stála krátce nato 
v plameni. Dalo se zachránit jen 
velice málo, spodek byl z kame-
ne, ale patro dřevěné, stavba 
byla vyšší než podezdívka. Při 
stavbě nového domu se muse-
lo odnést mnoho fůr nakopané 
zeminy. Po dobu stavby byl hos-
tinec provozován v domě sou-
sedním čp. 136. Novostavba byla 
dokončena na podzim r. 1906. 
Čepovalo se zde polické pivo.

4) Výčep čp. 13
Jméno tohoto domu jest zaka-

leno oponou dávných časů. Je to 
snad nejstarší hostinec ze starých 
časů, patřil do majetku vrchnos-
ti z Velké Bukoviny. V roce 1732 
připadlo panství Velká Bukovina 
skrze prodej do majetku velko-
vévodkyně toskánské [zprávy 
z panství velkobukovinského 
jsou zaznamenány v Benešov-
ském okresním kalendáři roč-
ník 190*. R. 1734 byla panstvem 
hospoda prodána, zakoupil ji 
muž jménem Pressler, ten pro-
dal hostinec „Zimmer“ jednomu 
ze Stružnice. V roce 1757 vlastnili 
hostinec Franz a Antonia Helle-
rovi a roku 1775 přišel do majetku 
rodiny Piesche. 

Josef Piesche od r. 1775
Wenzel Piesche (*1800) do 1855
Josef Piesche (*1824) do 1891
Emil Piesche (*1863) v čase 1891

Hostinec stojí v dnešní podobě 
od r. 18** a byl přestavěn majite-
lem *** Pieschem. Na místě, kde 
stojí dnešní hospoda, se nacházel 
ve starých časech rybník. Starý 
dům, dřevěná budova stála ješ-
tě roku 1860, dle starých svědků 
měla okna vyplněna terčíky skla 
zalitými do olova, z této hospody 
zůstala po dnešní čas vystavená 
stodola přestavěná na uložení 
hasičské stříkačky „Spritzen-
haus“. Hospoda stála nedaleko 
silnice spojující Žandov s Českou 
Kamenicí, tato prastará silnice 

bývala kdysi jen prašnou vyjež-
děnou stazkou, která podnes 
používá jako jízdní cesta, která 
se táhne následným směrem: od 
cihelny (u paty Eichbergu) se táh-
ne prastará stezka jízdní ku zám-
ku a je hluboce zaříznutá v úvo-
zu, poté přetíná potok u domu 
čp. 6 (Schaffer) a čp. 152, kde ústí 
do obecní silnice. Před stavbou 
této silnice museli Formani při-
jíždět pěkně dlouhou štreku, aby 
potok přejeli. Mezi domy čp. 9 
(Weihert) a čp. 10 (Janich) opouš-
tí stará stezka vesnici a vede proti 
„Zdi“ dále. Široká panská silnice 
byla vystavena až r. 1820.

Řezáč Roman 
Žandov

TJ Sokol Horní 
Police slaví 70 let

V letošním roce oslaví TJ Sokol Horní Police 70 let od svého založe-
ní. Organizace, která původně vznikla jako sportovní klub při továrně 
Achilles, i nyní sdružuje téměř 30 členů. Oslavy tohoto výročí se usku-
teční v sobotu 25. srpna na hřišti v Horní Polici. V rámci oslav bude 
možné nahlédnout do historie klubu, shlédnout fotbalový zápas, ob-
čerstvit se či posedět s kapelou. Podrobný program bude uveden na 
plakátech v průběhu měsíce srpna. Budeme rádi, když dorazí všichni, 
kteří byli či jsou s fotbalem v Horní Polici jakýmkoliv způsobem spojeni. 

Dětský den 
v Horní Polici

V sobotu 2. června proběhl na koupališti v Horní Polici tradiční 
dětský den. Akci organizovala Tělovýchovná jednota Sokol Horní 
Police ve spolupráci se žandovskými dobrovolnými hasiči a Obcí 
Horní Police. Pro děti bylo v areálu koupaliště připraveno celkem 
devět stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Snad i díky krásnému počasí 
přilákala akce mnoho návštěvníků (odhadem cca 60 dětí). Díky moc 
všem organizátorům za pomoc a společně se budeme těšit na další 
povedenou akci.

Oslavy Achilles 
v Horní Polici

V sobotu 8. září se v Horní Polici uskuteční tradiční 
oslavy založení továrny na jízdní kola achilles. 

Program začne jako obvykle v 10.00 u pana Radka Dolečka a potr-
vá až do večera. Těšit se můžeme na dobové kočárky, historická kola, 
soutěže pro děti, tradiční občerstvení, živou hudbu a možná přijde 
i něco navíc… Program budeme postupně upřesňovat a v dostateč-
ném předstihu jej vyvěsíme na plakáty. Moc se na všechny těšíme!

SeDMero DoBrÝcH 
SoUSeDSkÝcH 

VZTAHŮ
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Brigáda v MŠ Návštěva v Zoo

Poděkování Policii ČR aneb svět plný paradoxů

Děkuji všem rodičům, kteří si udělali volno a zúčastnili se pá-
teční odpolední brigády na zahradě naší školky. V rámci brigády 
se doklidila zahrada po přestavbě plotu, upravilo se pískoviště, 
vykopala díra pro zabudování nového houpadla a přesunuly se 
úchyty pro vaky s tříděným odpadem. Po té zbyl i čas na společné 
posezení u ohýnku. Spolupráce školy a rodiny zde zafungovala „ 
perfektně“. Zvláště pak děkuji panu D. Havlíkovi a panu V. Mál-
kovi, kteří si brigádu hned za týden zopakovali a sestavili pro děti 
nový domeček.

Petra Hlaváčková, ředitelka MŠ Velká Bukovina

Sloni, opice, žirafy a spousta dalších zvířátek nás ve čtvrtek  
3. 5. přivítala v ZOO Ústí n. Labem. Sluníčko se schovávalo, nespad-
la ani kapička deště. Abychom to neměli moc náročné, autobus 
nás vyvezl k horní bráně a my jenom scházeli dolů a pozorovali 
zvířátka, která běžně doma nechováme. Také jsme se stačili vydo-
vádět na hřišti a samozřejmně se také občerstvit.Plni dojmů jsme 
se pak vydali na cestu domů.

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina

Tak už to je to tady! Účinnos-
ti nabylo nařízení Evropské unie 
o ochraně osobních údajů známé 
pod zkratkou anglického pojme-
nování GDPR. Co to pro naši školu, 
ZŠ Horní Police, znamená? Provedli 
jsme stavební opatření, abychom 
připravili novou, lépe zabezpeče-
nou místnost pro spisovnu, v níž 
jsou uloženy dokumenty obsahující 
osobní údaje především žáků, pro-
vedli jsme technická bezpečnostní 
opatření, rozšířili jsme elektronický 
zabezpečovací systém budovy, na-
instalovali lepší bezpečnostní soft-
ware, šifrování počítačů, zavedli 
bezpečnostní strategie, přepraco-
vali dosavadní směrnice, vypraco-
vali nové, přešli na nové webové 
stránky s lepším zabezpečením, 
aby se náš hostingový prostor ne-
mohl snadno stát přeposílatelem 
různých virů, pro rodiče a žáky při-
pravili celkem stovky, či spíše tisíce 
stran různých souhlasů, jež potře-
bujeme mít podepsané. A takto 
postupují další školy, školky, úřady, 
firmy, živnostníci. Kolik to vše bude 
stát? Nikdo nedokáže říct. Jen pro-
stě musíme splnit zákon, sankce při 
nedodržení jsou nemalé. 

Proč se nad tím tak pozastavuji, 
když to platí pro všechny? Protože 
nám všechna tato opatření přijdou 
zcela zbytečná v okamžiku, kdy 
zjistíme, že na druhou stranu lidé 
na sebe prozradí spoustu detailů 
sami, ať z nevědomosti, hlouposti, 
tak zcela vědomě, záměrně. Mohu 
uvést příklady? 

„Vomáčka, prosím?“ „Dobrý 
den, tady nejmenovaná společnost, 
zabýváme se prodejem doplňků 

stravy, vitaminů….“ A pan Vomáč-
ka v nahrávaném rozhovoru (kdy 
už tazatel zná jméno, číslo) sdělí, 
co nemůže brát, protože má cuk-
rovku, co by potřeboval na artrózu, 
co ho neohrožuje, protože v jeho 
vesnici to prostě tak není. A taza-
tel (zcela anonymní) se dozví plno 
informací.

Facebook – vystavené fotografie 
s komentářem – „tohle dnes máme 
v Chorvatsku k snídani, takhle jsme 

si užili plavbu a potápění, za týden 
se vracíme…“ Ve starších fotogale-
riích máme krásně vyvedené fotky 
našeho bytu, domu, aut. Uvádíme 
své zvyky. A po návratu: „Mámo, 
voni nás vykradli!“

A nesmíme zapomenout na 
fenomén nejen této, ale i dal-
ších sociálních sítí, kdy se mnohdy 
v přímém přenosu chlubíme svým 
„opravdovým hrdinstvím“. Tuhle 
se řítím 130 km/h v obci, tamhle 
jedu dvě stě po dálnici, vrcholem 
je statečné napadání (samozřejmě 
v partě) slabších mladších spolužá-
ků, nemohoucích starých babiček, 
bezmocných bezdomovců.

A někde v tomto světě se po-
hybují naše děti. Mnohdy ještě 
nezkušené, důvěřivé, snadno ma-
nipulovatelné, ovlivnitelné. A tak, 
někdy zcela dobrovolně a bez 
zábran, sdělují své intimní údaje, 
prožitky, pocity svým skutečným 
kamarádům, virtuálním přátelům, 
někdy dobrovolně, ale častěji již 
pod určitou hrozbou, po nátlaku 
a vydírání vystavují na odiv své 
tělo, své intimní partie, někdy se 
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Pohár rozhlasu

bohužel podílí na vytváření dětské 
pornografie.

Ale děti nejsou jen oběťmi. Do-
kážou být ve svém dětském světě, 
kdy nedomýšlejí důsledky, také 
neskutečně zlé, kruté. Některé ne 
zcela vědomě, jiné s rozmyslem 
a psychologicky dokonale propra-
covaným postupem dokážou ve 
virtuálním kyberprostoru ubližovat 
jiným tak, že cíl svých „legrácek 
a srandiček“ dovedou k sebevraž-
dě. Abychom na tato nebezpečí, jež 
na děti, ale i jejich rodiče a prarodi-

če ve světě internetu, počítačů, mo-
bilních telefonů číhají, upozornili, 
varovali před nimi a ukázali mož-
nosti, jak se účinně bránit, na radu 
policistů ze žandovského oddělení 
jsme oslovili Krajské ředitelství Poli-
cie ČR v Liberci se žádostí o pomoc 
při naplňování našeho školního 
preventivního programu. Krajské 
ředitelství nám velice ochotně vyšlo 
vstříc, a tak jsme my ve škole mohli 
uvítat nejdříve 11. dubna, poté 14. 
května kpt. PhDr. Jana Melšu, vrch-
ního komisaře z Kanceláře náměst-
ka ředitele krajského ředitelství pro 

službu kriminální policie a vyšetřo-
vání. Pan kapitán se ve svých, velice 
poutavých, přednáškách věnoval 
dětem 2. stupně, svůj čas si po služ-
bě vyhradil i pro rodiče a širokou 
veřejnost. Zde jen můžeme lito-
vat, že se na odpolední přednášku 
nedostavilo více posluchačů, jimž 
nejsou bezpečí a osud jejich dětí 
lhostejné. 

Rádi bychom tak všem zapo-
jeným policistům, zejména panu 
kapitánu Melšovi, poděkovali za 
jejich zájem, ochotu a nasazení, 

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se žáci naší 8. a 9. třídy tradičně zúčastnili meziškolních at-
letických závodů o Pohár rozhlasu v Jablonném v Podještědí. I tentokráte naši žáci 
a žákyně byli vyrovnanými soupeři svým konkurentům z velkých městských a spor-
tovních škol. Velmi povedených výsledků dosáhli především chlapci Adam Černý 
a Daniel Vosátka, kteří se v běhu na 1500 m oba umístili v první desítce, respekti-
ve na 7. a 5. místě celkového pořadí, dále pak mezi dívkami vynikl výkon Natálie 
Škvorové ve vrhu koulí, která dosáhla na 9. místo celkového pořadí, následně ještě 
dokázala spolu s Eliškou Noskovou vybojovat dělené šesté místo ve skoku vysokém 
výkonem 126 cm. Tyto a další výkony vedly k celkovému 12. místu družstva chlapců 
a 10. místu družstva dívek. Mgr. Jan Kacafírek

s kterými se zapojili do posilování 
obranyschopnosti našich žáků ve 
světě virtuální reality, ve světě in-
ternetu a sociálních sítí. Nezřídka 
se totiž stává, že ohrožení počíta-
čovými technologiemi se snadno 
transformuje v ohrožení fyzické.

A jelikož je pan kapitán pro boj 
se zločinem opravdu zapálený, mů-
žeme se na jeho přednášky s další-
mi tématy těšit i v budoucnu.

Miloslav Vítů, 
ZŠ Horní Police 

Horolezčata
to bylo ale překvapení, když jsme po jednom víkendu vpadli do 

naší tělocvičny. že by nějaké pohádkové kouzlo?  Před námi se totiž 
tyčila velká barevná horolezecká stěna! 

Děti se nemohly dočkat, až stěnu pokoří! Nejprve si však musely 
vyslechnout pravidla lezení, která dětem paní učitelky v rychlosti vy-
světlily.  A hurá na stěnu! Někdo dolezl až k horním chytům, někdo 
zůstal uprostřed. Ale nevadí, příště to půjde jistě o kousek dále. Dal-
ší den nám šestiletý Kryštůfek, který chodí na horolezecký kroužek, 
donesl ukázat skutečnou horolezeckou výstroj – sedák, lezečky, mag-
nézium i osmu. Svou téměř profesionální přednáškou rozšířil dětem 
i paním učitelkám odborné poznatky o horolezeckém sportu. Tím si 
získal náš velký obdiv a respekt. Pro odvážlivce následovalo traverzo-
vé putování vodorovně přes celou stěnu, což dělá skoro čtyři metry!  
Byla to zkouška odvahy a posílení svalů. Za zpěvu písně „Horolez-
ci, horolezkyně, horolezčata …“ děti zdolávaly překážky každý po 
svém. Někteří lezli opatrně a pomaloučku jako pavoučci, jiní rychle, 

jako spidermani. Lezení nás baví. Těšíme se na něj každé cvičení, sna-
žíme se vymýšlet nové cesty a také si dáváme závody. Horolezeckou 
stěnu jsme si pořídili díky dotaci MŠMT OP VVV Šablony do škol.

Bc. Roxana Janovská, MŠ Stružnice 
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Pohár vědy Newton
vých zákonů, optiky a rozkla-
du bílého světla, v otevřených 
úlohách zabrousili do elek-
trostatiky a jejích elektrických 
polí a elektrických sil. U všech 
témat zpracovávali teoretické 
poznatky, vlastnoručně si vyrá-
běli pomůcky, následně s nimi 
prováděli a vyhodnocovali fyzi- 
kální pokusy. Jejich snaha vedla 
k průměrnému zisku 94,5 bodu 
za 100 možných pro každou 
úlohu. Bohužel, letos tento 

Jako minulý rok, tak i letos se 
opět v naší škole našel tým čtyř 
žáků a žákyň, který se rozhodl 
poměřit své fyzikální vědomos-
ti se soupeři z ostatních základ-
ních škol a gymnázií z celé Čes-
ké republiky v soutěži o Pohár 
vědy Newton 2018. Naše čtveři-
ce řešila zadané úkoly spojené 
s ústřední postavou letošního 
ročníku Isaacem Newtonem po 
dobu čtyř měsíců. Prozkoumali 
oblasti mechaniky a pohybo-

krásný výkon nestačil na účast 
v mezinárodním finále proti 
týmům z Turecka, Německa, 
Slovenska a Belgie. I tak jsem 
jim jako mentorující učitel vel-
mi gratuloval a ocenil jejich 
výkon. Snad se za rok najdou 
další, kteří se pokusí do touže-
ného finále opět probojovat. 

Mgr. Jan Kacafírek, 
ZŠ Horní Police

Z obyčejného školního dne životní zkušenost
Byla středa 16. 5. 2018 a v 9. 

třídě probíhala hodina výcho-
vy k občanství s naším třídním 
učitelem. Probírali jsme učivo, 
třídní záležitosti a poté jsme se 
koukali na videoukázku. Všich-
ni jsme ji zaujatě sledovali. Po-
rozhlédla jsem se po třídě, ale 
v tu chvíli jsem spatřila pana 
učitele, jak protáčí oči a začíná 
klimbat hlavou, věděla jsem, 
že něco není v pořádku. Někte-
ří žáci v prvních lavicích slyší, 
že pan učitel zhluboka dýchá. 
Najednou pan učitel složí hlavu 
na lavici, nerozpoznali jsme, co 
se může za okamžik stát, a ně-
kdo si toho ani nevšiml, pro-
tože videoukázka byla opravu 
napínavá.

Najednou zazněla veliká 
rána. A už jsem neviděla se-
dět pana učitele za stolem. 
Zkolaboval. Okamžitě jsme 
zbystřili a rychle jsme k němu 
vyběhli. Vidím ležet pana uči-
tele na zemi, nohy měl zaklí-
něné v židli a oči měl převrá-
cené v bělma.  Měla jsem velký 
strach. Všichni pohotově zarea-
govali, spousta lidí běžela pro 
pomoc, pro ostatní vyučující, 
paní ředitelku a další se snažili 
panu učiteli pomoci. Vybavily 
se nám hodiny o první pomoci 
ve fyzice, tělesné výchově a CO 
cvičení a co dělat, když někdo 
zkolabuje a v dalších možných 
situacích, které se mohou stát. 
Nikdo z nás nečekal, že se nám 

to za pár měsíců stane a bude-
me zachraňovat člověka, který 
nás to učil. Zaklonili jsme panu 
učiteli hlavu a dali jsme pod 
ni polštář, položili jsme ho do 
stabilizované polohy, zkontro-
lovali jsme, zda dýchá, otevřeli 
jsme okno, aby se do místnos-
ti dostal čistý vzduch, a zvedli 
jsme panu učiteli nohy. 

V tu chvíli už byli ve třídě 
ostatní vyučující. Brzy se začal 
učitel probírat a nechápavě 
koukal ze země na spousty 
tváří, které na něj shlížejí. Mu-
sel to být zvláštní pocit. Učitel 
několik minut ležel na zemi, 
poté pomalu vstával a šel si 
odpočinout. Byla to skvělá tý-

mová práce, bylo vidět, že jsme 
si z těch hodin pravdu hodně 
odnesli a moc se nám vyplatilo 
dávat pozor. Někteří před pár 
měsíci říkali, že si to nedokáží 
představit, že to v té chvíli ne-
zvládnou a budou mít blok, ale 
opak se stal pravdou. Dopadlo 
to dobře, pan učitel byl v po-
řádku a každý byl zaslouženě 
pochválen. Tato situace nám 
přinesla skutečné zkušenosti 
a určitě jsme nad tím každý za-
přemýšleli… 

Dále už to bylo na lékařích.

Barbora Hanzličková, 
žákyně ZŠ Horní Police

Žáci ZŠ Stružnice se vydali do Hejnic
V dubnu jsme se vydali do Střediska ekologické výchovy Li-

bereckého kraje, Střevlík v Hejnicích, kde pro nás byl připravený 
program „máme rádi Česko“, zaměřený na podporu vztahu k naší 
rodné zemi. 

Po seznámení s průvodkyněmi, které nás prováděly celým pro-
gramem, jsme se nejdříve pustili do přípravy klenotu české kuchyně 
– babiččiných buchet. Už víme, jaké ingredience použít, co je to 
a jak se připravuje kvásek a jak správně zpracovat těsto. Čas, po-
třebný k vykynutí těsta, jsme vyplnili zopakováním si základních 
informací o České Republice, ve skupinkách jsme podle obrázků 
poznávali nejznámější a nejzajímavější místa a památky naší repub-
liky, a také jsme si zahráli vědomostní soutěž Riskuj, ve které na 
nás čekaly lehké i záludnější otázky v různých kategoriích týkající 
se České Republiky. S většinou jsme si hravě poradili, ale také jsme 
se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. Těsto mezitím 
krásně vykynulo, my si naplnili buchty povidlovou náplní a za chvil-
ku už z trouby voněly povedené pravé české buchty. Pochutnali 
jsme si a ještě nám zbylo dost, abychom dovezli ochutnat i domů. 

Moc se nám v ekocentru líbilo. Domů jsme se vrátili plni zážit-
ků, nových poznatků a s posíleným vědomím, že opravdu máme 
rádi Česko.

Lenka Bendová, asistentka
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Mléko do škol
Jistě víte, že je naše škola ZŠ Stružnice již několikátým rokem za-

pojena do projektu Mléko do škol od společnosti Lactea, o. p. s., 
který je dotován z peněz EU. Žáci dostávají během roku malá neo-
chucená mléka a dle výběru bílý jogurt, tvaroh, sýr a jiné mléčné vý-
robky. Díky tomu mají žáci možnost ochutnávky zdravých mléčných 
výrobků, a to zcela zdarma.

Tento týden v pátek, se na naší škole uskutečnilo projektové do-
poledne, při kterém se žáci ze školních lavic přesunuli do školní jí-
delny, kde si pomocí ochutnávkového koše připravili obložené talíře 
s chuťovkami a chlebíčky, také vyrobili z pečiva, pomazánek, zele-
niny a párátek různá auta, loďky nebo zvířátka. Mimo jiné jsme jim 
do hrníčků nalili ochutnávku ochucených mlíček, které jim opravdu 
chutnali. 

Během přípravy a konzumace žáci diskutovali o zdravém životním 
stylu, zdravé výživě a o tom, co tělo potřebuje, aby měl člověk do-
statek energie a byl v dobré kondici. Dozvěděli jsme se, co obvykle 
snídají, jejich oblíbená jídla, jak často jedí mléčné potraviny, maso, 
zeleninu, ovoce a kolik denně vypijí tekutin. 

Dopoledne se vydařilo, žáky bavilo a moc si pochutnali.

Sponzoři nám pomáhají
Žáci Základní školy Stružni-

ce se v průběhu školního roku 
účastní mnoha akcí tanečních, 
hudebních a sportovních, při 
kterých reprezentují školu. 

Již třetím rokem se pravidel-
ně zapojují do celorepublikové-
ho turnaje ve florbalu. Výsledky 
žáků jsou velmi dobré, a tak 
jsem oslovila sponzory s prosbou 
o příspěvek na dresy pro žáky. 

Ředitel Firmy Sauer ze Žan-
dova, pan Ing. Andrej Zavadský, 
který každý rok dává naší škole 
štědré sponzorské dary, byl tak 
laskav a nabídl nám celkovou 
úhradu dresů. S paní Hammero-
vou jsme vybrali barvu a úpravu 
dresů. Hotové dresy žákům slav-
nostně předala paní Hamme-
rová Věra a paní Jílková Jana, 
zástupci firmy. Žáci si pro ně při-

věnoval také nemalé finanční 
prostředky. Za tyto finance jsme 
pořídili brankařské vybavení. 
Sponzorům děkujeme. 

pravili dárky, které jim předali. 
Dalším sponzorem je firma 

Běla Alois – klempířství a po-
krývačství Jezvé, který škole 

Zásluhou sponzorů v letoš-
ním školním roce pojedou žáci 
23. a 24. května na dvoudenní 
školní výlet do Ratibořic. Nápl-
ní bude beseda a filmování se 
známým režisérem Tomášem 
Magnuskem. Žáky čeká jedineč-
ná možnost si zahrát, režírovat 
a vytvořit si vlastní film. Druhý 
den navštívíme muzeum a zá-
mek v Ratibořicích. Všem spon-
zorům děkujeme, díky jejich 
štědrosti mohou naší žáci prožít 
školní rok nejen v lavicích, ale 
i navštívit krásná místa naší vlasti 
a získat nové vědomosti a infor-
mace. Závěrem patří všem našim 
sponzorům velké poděkování za 
veškeré příspěvky, které dostá-
váme. 

Lenka Kolstrunková, 
ředitelka
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obora Holany

Přehlídka tanečních souborů

dne 27. 4. 2018 se žáci naší Zá-
kladní školy Stružnice vypravili 
do nedalekých Holan do obory 
Vřísek, která je též známá jako 
žižkův vrch. Je to jedna z nej-
starších obor v České republice 
a první známky o ní pochází již 
z 16. století. V oboře se vystří-
dalo mnoho druhů zvěře jako 
například daňci, jeleni lesní či 
jeleni siku. Nyní je zde chován 
muflon a vzácná koza bezoárová 
ze zrušeného chovu z Pálavských 
vrchů. 

Pan myslivec, který nás obo-
rou provázel, žákům hned na 
začátku ukázal mapu celého 
areálu a prozradil nám, co zna-
menají různá označení na stro-
mech, jaké stromy zde můžeme 
nalézt a jak se vlastně v tako-
vém lese chovat.

Když jsme vystoupali až na vr-
chol kopce, dorazili jsme k zám-
ku Vřísek, vedle něhož žije vět-
šina koz bezoárových. Některé 
z nich byly plaché, jiné si nás 

řenou pytli, také se z nich stali 
zajíci, doskákali v pytlích do cíle, 
nakrmili medvěda posbíranými 
šiškami a mohli přelézt přes lano 
natažené mezi stromy. 

Když jsme dorazili zpět k cha-
lupě, žáci si na ohni opekli buřty 
a výborně se naobědvali. V tom 
pan myslivec vyndal luk a šípy 
a každý si vyzkoušel vystřelit na 
terč. Několika šikulům se to po-
dařilo.

zvědavě prohlíželi. Pan myslivec 
poté dětem předal tři lahvičky 
s mlékem a ty měli možnost na-
krmit tři hladová mláďátka koz 
bezoárových, která se kvůli vel-
kým mrazům během jejich naro-
zení musela dokrmovat.

Hned vedle zámečku se také 
nachází vyhlídka, kde měli žáci 
možnost rozhlédnout se po ce-
lém okolí Holan hezky z výšky. 

Poté jsme vyrazili zase dolů, 
když žáci prošli okolo krmelců, 
našli v trávě několik shozených 
parohů, které si mohli žáci pro-
hlédnout a osahat.

O pár metrů dál byly přes 
kmen stromu přehozené ko-
žešiny z různých zvířat. Ty žáci 
poznávali nejprve podle hmatu, 
poté podle vzhledu. Nejnároč-
nější zkouškou se zdálo vyjme-
nování zvířecích rodin – jelen, 
laň, kolouch a srnec, srna, srnče. 

Pokračovali jsme tedy dál 
a došli jsme k malému lesnímu 
hřišti, kde si žáci zahráli na lišku, 
prolézali dlouhou norou tvo-

Krásný výlet do této obo-
ry jsme si opravdu užili, žáci se 
dozvěděli obrovskou spoustu 
nových informací a zopakovali si 
své znalosti přímo v praxi.

Tímto chceme myslivcům 
z této obory velmi poděkovat, 
jelikož jsme domů odjížděli 
s dobrou náladou, plni krásnými 
zážitky. 

Kateřina Rosáková, 
asistentka

Tanec, který spojuje zábavu a pohyb, je ideálním sportem pro 
děti. Na ZŠ Stružnice funguje taneční kroužek již řadu let a žáci 
mají za sebou mnoho vystoupení – besídky pro rodiče, slavnosti 
v obci. 24. dubna šest tanečnic a dva tanečníci vyjeli poprvé se 
svým vystoupením za hranice naší obce a zúčastnili se přehlídky 
tanečních souborů v Novém Boru. Ve sportovní hale u koupaliště 
se sešlo celkem 12 tanečních souborů, dětských i dospěláckých, 
aby předvedly své choreografie, na kterých pracovaly řadů týdnů 
až měsíců. Naše vystoupení mělo prostý název „Takhle tancuje-
me my“ a jednalo se o mix našich nejoblíbenějších tanců. Jelikož 
se jednalo o první vystoupení před tak početným publikem, pro-
vázela nás tréma, nervozita i střevní potíže. I přes tyto nesnáze 
jsme před publikum předstoupili v plné síle a sklidili velký po-
tlesk. Po našem vystoupení jsme si užívali tance ostatních soubo-
rů a jejich výkony se budeme rádi inspirovat.  

Mgr. Lucie Plačková, vychovatelka
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Velikonoční výlet na hrad Housku

Žáci ZŠ Stružnice jsou zapojeni do projektu „Hasík“  

Pištec

Tajemný, magický, prokle-
tý či pekelný. Všechny tyto 
přívlastky má hrad jménem 
Houska, který žáci Základní 
školy Stružnice před Veliko-
nocemi navštívili. Tento hrad 
má v sobě něco, co jiné hrady 
nemají. Při prohlídce jsme měli 
pocit, že hrad ukrývá něco ta-
jemného. Už v půl deváté jsme 
byli na místě. Sluníčko začalo 
chvílemi krásně hřát a nás če-
kala nejen prohlídka hradu, 
ale také bohatý program. Před 
návštěvou hradu, jsme se vy-
dali po modré trase na krátký 

Žáci základní školy ze Struž-
nice jsou zapojeni v letošním 
školním roce do projektu „Ha-
sík“, zaměřeného na preventiv-
ní výchovu dětí v oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Vzdělávací program získal akre-
ditaci Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR a pro ško-
ly je zdarma. 

První část programu je zamě-
řena na děti ve věku 7–10 let. 
Dětem jsou předneseny základ-
ní informace a poznatky z ob-
lasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva ve dvou vyučova-
cích hodinách. Cílem první části 
je získání důvěry dětí, vytvoření 
respektu z ohně, děti se naučí, 
jak přivolat pomoc, prohlédnou 
si a obléknou zásahový oblek 
a dozvědí se, co dělat a jak se 
chovat při zvuku sirény. V rámci 

dě evakuace, zásady opuštění 
bytu v případě evakuace, zásady 
ochrany při úniku nebezpečných 
látek, jak se chránit v zamoře-
ném prostředí a co jsou pro-
středky improvizované ochrany 
osob. Dále naučit se základy prv-
ní pomoci při popáleninách a in-
toxikaci kouřem, jak se zachovat 
při zvuku sirény a jak se chránit 

okruh, abychom poznali okolí. 
Po cestě jsme se stačili všichni 
posilnit svačinou od maminek 
a pak už hurá na prohlídku. 
Na hradě Houska na nás čeka-
la princezna se svým dvorním 
šaškem a dalším služebnic-
tvem. V hradní kapli jsme se 
dozvěděli vše o velikonočních 
svátcích, a proč je vlastně slaví-
me. A potom jsme samozřejmě 
nakupovali a nakupovali a na-
kupovali.Protože nám zbyl čas, 
navštívili jsme ještě Škoda mu-
zeum v Mladé Boleslavi.

Nikola Petříková, učitelka

první části programu nás navští-
vili ve škole hasiči z HZS Česká 
Lípa Jan Kolstrunk a Tomáš Po-
lák.  Besedovali s žáky a odpoví-
dali na různé otázky. 

Druhá část programu je ur-
čena dětem ve věku 11–14 let.  
Náplní je téma zdravovědy, po-
žární prevence v přírodě a lesní 
požáry, rady, co dělat v přípa-

V sobotu 28. dubna se chlapci z naší Základní školy Stružnice, jmenovitě 
Marek Benda, Kuba Hýsek a Honza Moravec, zúčastnili 10. ročníku pře-
hlídky dětských amatérských flétnových souborů Pištec, která se konala 
v Domově dětí a mládeže Libertin v České Lípě. Akce se zúčastnilo celkem 
šest souborů ze základních a mateřských škol. Naši chlapci, kteří začali hrát 
na flétnu již v mateřské škole a nyní pokračují již pátým rokem na škole 
základní, patří mezi zkušené hráče. To bylo znát již z repertoáru, který 
letos zahráli.  Své vystoupení zahájili skladbou 99 Luftballons, dále zahráli 
s kytarovým doprovodem skladbu Country Roads a směs písní z českých 
pohádek. Následovala skladba Red River Rock a na závěr zazněla píseň 
I have a dream  od skupiny ABBA. Za svůj výkon si kluci vysloužili obrovský 
potlesk publika a navíc byli odměněni diplomem a drobnými dárečky.

Mgr. Lucie Plačková, vychovatelka

při úniku nebezpečných látek. 
První část probíhala ve ško-

le, kde příslušníci Hasičského 
záchranného systému z České 
Lípy s žáky převážně besedova-
li a ukazovali výzbroj a výstroj. 
Druhou část jsme absolvovali 
v pátek 11. května přímo v pro-
storách Hasičské záchranné sta-
nice stanice v České Lípě. 

Žáci si prohlédli budovu, do-
zvěděli se zajímavé informace 
z každodenní práce hasičů, se-
známili se s technikou a nako-
nec si vyzkoušeli stříkat na cíl 
z různých typů hadic. 

Tento projekt má za cíl 
preventivně výchovnou čin-
nost v oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva na ško-
lách. 

Lenka Kolstrunková, 
ředitelka 
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Knihovna v České Lípě

Den Země

Knihovnu v Horní Polici už dobře známe, ale do České Lípy jsme 
zavítali se školkou poprvé. Jaké překvapení na nás čekalo? Pohádka 
„O zlaté rybce“. Pohádka se nám velmi líbila a pak už jsme se sezná-
mili s pravidly: jak se chováme v knihovně, jak si půjčujeme knihy a co 
v knihách najdeme? Spoustu informací. Takže už se těšíme, až se ve 
škole naučíme číst a psát. 

Za kolektiv MŠ Horní Police Holovská Stanislava

Na DEN ZEMĚ jsme u nás ve školce Horní Police přivítali skřítky 
Přírodníčky. Skřítci nám poradili na stanovištích, jak se máme cho-
vat ke své Zemi, jak o ni pečovat, aby vzkvétala. Úkoly nebyly ni-
jak jednoduché, například: třídění odpadku, znát, co patří do živé 
a neživé přírody, frotážovat kůru stromů a mnoho dalších úkolů. 
Nakonec jsme si zasázeli v naší školní zahrádce bylinky a nyní se 
o ně budeme starat. Vše nás velmi zaujalo a přesto, že úkoly ne-
byly jednoduché, vše jsme zvládli.

Za kolektiv MŠ Horní Police Stanislava Holovská

Dopravní výchova 
v MŠ Horní Police

Dne 27. 3. 2018 k nám do školky zavítala vzácná návštěva. Za pří-
spěvku od Libereckého kraje MDV (projekt Markéty dopravní výcho-
va), jsme my děti z celé školky měly krásné prožitkové učení. Po ce-
lou dobu nás vedl maňásek, který se jmenoval „Dopraváček“. Osvojil 
nám pravidla chodce, cyklisty a pasažéra v autě. Na závěr nás naučil 
novou písničku „Dopravní školička“. Dostali jsme spoustu dárečků 
(omalovánky, vestičky, pexeso a reflexní pásky). Moc děkujeme.

Divadlo Koloběžka
Do naší MŠ Horní Police jezdí divadlo Koloběžka. Tentokrát při-

jelo s „Námořnickou pohádkou“. Příběh námořníků děti namoti-
voval na blížící se prázdniny. A ne jen to, čeká nás 14. 6. výlet, kdy 
poplujeme parníkem z Doks. K parníku se dostaneme vlakem, na 
který se také děti moc těší.

Za kolektiv MŠ Petra Potenská

Umístění vycházejících žáků
Letos ukončí základní školní docházku 18 žáků devátého roční-

ku. Pět žáků odchází do tříletých učebních oborů, čtyři byli přija-
ti do gymnázií, jeden žák na lyceum, ostatní budou studovat na 

středních odborných školách s maturitou. Všem žákům přejeme, 
aby vybrané školy úspěšně dokončili a získali zaměstnání, které je 
bude bavit a v němž budou úspěšní. Mgr. H. Havlíková
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MŠ Stružnice si vyjela 
do Liberecké Zoo

Zoologická zahrada je oblíbeným výletním cílem a tak není divu, 
že si i naše děti vybraly z několika možností právě tento výlet. Na 
zvířátka z celého světa jsme se dlouho připravovali a těšili. Povídali 
jsme si o nich, prohlíželi knížky a obrázky, četli různé informace. Pře-
kvapilo nás, kolik toho děti o zvířátkách znají. Jak by taky ne, když 
polovina předškoláků se chce stát veterináři nebo chovateli. Cesta 
do Liberce uběhla rychle a my jsme vstoupili do nově upravené zoo-
logické zahrady. A měli jsme štěstí, právě probíhalo koupání slonů! 
Také jsme viděli spoustu mláďat. Lachtánky a surikaty bychom moh-
li pozorovat  nekonečně dlouho, stejně tak opičky a bílé tygry.  Po 
příjemné procházce kolem ohrad, klecí, výběhů a po několika za-
stávkách na svačinku, si naše nožičky odpočinuly při projížďce v Zoo-
-vláčku. Nezapomněli jsme ani na oblíbený nákup suvenýrů, kvůli 
kterému si děti přibalily peněženky s malým obnosem. Pak už jsme se 
mohli vrátit do autobusu a jet zpátky do Stružnice, kde na nás čekaly 
maminky. Díky sponzorům firmě Sauer a firmě Matys a penězům zís-
kaných ze sběru papíru měly děti dopravu autobusem zdarma.

Kolektiv MŠ Stružnice

Sportovní dopoledne 
v ZŠ Horní Police

Dne 16. 4. 2018 předškoláci navštívili ZŠ v Horní Polici. Pro děti 
to byl „Den otevřených dveří“. Ale nejvíce se jim líbilo v tělocvič-
ně. Paní Mgr. Levá pro děti připravila hodinu tělesné výchovy. 
Rozcvičku a rušnou část zvládly děti na výbornou. Velkým překva-
pením pro děti byl obrovský balon, se kterým si děti zahrály spous-
tu pohybových her. Děkujeme celému kolektivu ZŠ v Horní Polici, 
že se o nás skvěle postaral a připravil nám krásný den.

Ředitelka MŠ Holovská Stanislava

Děti z MŠ Stružnice 
jely do Kokína

Od rodičů našich dětí jsme získali tip na hezký výlet do českolip-
ské herny. Objednali jsme si tedy autobus a jednoho letního rána 
vyrazili. Opravdu se nám tam všem moc líbilo. Už samotný název 
herny zní sladce, tak trochu „bonbónově“ – Kokíno.  A když děti 
viděly barevné klouzačky, trampolíny, bazénky s kuličkami, různé 
průlezky, sítě a houpačky, nebyly k udržení. Celé dopoledne řádi-
ly, běhaly, skákaly, jezdily na dětských motorkách, smály se a uží-
valy si volného pohybu. Paním učitelkám bylo velice sympatické, 
že je vše měkké, vypolstrované a tudíž možnost úrazu minimální. 
Nicméně na oběd jsme se museli vrátit do školky, i když se nám 
vůbec nechtělo. Byl to bezva výlet a my jsme dětem slíbili, že Ko-
kíno zase brzy navštívíme.

Kolektiv MŠ Stružnice

Vítání občánků
Letos na jaře děti ze školní družiny s dětmi ze školky přivítaly 

miminka na OÚ v Horní Polici. Děti vystoupily s pásmem písniček 
a básniček za doprovodu hudby a tanečku. Na závěr zapískaly na 
flétny. Miminkům popřály štěstí a hodně zdraví. Do kolébky ke 
všem dárkům přidaly miminko v košíčku z marcipánu. Bylo to krás-
né přivítání miminek v naší vesnici. Když přejí děti dětem, tak kde 
jaké oko zaslzí. Za kolektiv MŠ Horní Police Bc. Pavla Hlůžková
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Den dětí jsme pojali jako velkou oslavu. Pro děti jsme společně 
s rodiči nachystali pohoštění, tímto patří všem velký dík. Nechybělo 
soutěžení – skákání v pytli, hod kruhem na cíl, skok do dálky, slalom 
mezi láhvemi vody, lezení po žebříku atd.. Na závěr jsme měli velkou 
balonkovou bitvu. Ta se všem dětem líbila nejvíce. Vodní balónky 
nikdy nezklamou a díky teplému počasí to bylo super osvěžení. Před 
touto párty akcí jsme měli ovšem velký úkol, zasadit nový strom – 
lípu, kterou nám před časem pokáceli u školky. Lípa u školky byla už 
letitý strom a nám pedagogům a dětem bylo toho krásného stromu 
opravdu líto. Když nás pan místostarosta oslovil s pozvánkou účastnit 
se sázení nového stromu, s radostí jsme souhlasili. Děti si připravily 
píseň Lesní skřítci, kde se o lípě také zpívá. Ve školce jsme si povyprá-
věli o tom, proč zde byla lípa vysazena, na počest p. Kováře i o tom, 

že lípa je naším národním 
stromem. Při příchodu na 
místo sázení, kluci pomáha-
li zasazovat a zalévat lípu. 
Děvčata příjemnou atmo-
sféru doplnila již zmíněnou 
písničkou.  A protože byl 
den dětí, čekalo děti pře-
kvapení v podobě výborné 
zmrzky. Doufáme, že z mla-
dého stromku vyroste stej-
ně tak krásný strom, jako 
byl ten náš u školky. My se 
na něj budeme chodit dí-
vat, jak nám roste. A co vy?

Markéta Neumanová, 
MŠ Žandov

Jde to i bez tělocvičny

Ze Zbraslavi do 
Žandova a obráceně

V letošním roce máme v hodinách tělesné výchovy trochu kompli-
kace. Z důvodu výstavby nové MŠ, ve které měla naše škola tělocvič-
nu, nemáme v letošním školním roce prostory na cvičení. Díky ochotě 
vedení ZŠ Horní Police máme k dispozici několikrát v týdnu jejich 
krásnou tělocvičnu, kde můžeme plnohodnotně cvičit. Je-li vhodné 
počasí, sportujeme venku. Některé hodiny trávíme tedy v tělocvičně 
školy na kopci, jindy si jdeme na sál do místní Koruny zahrát ping 
pong nebo cvičíme jógu pro děti. Ze všeho nejraději ale máme, když 
řádíme venku v přírodě. Jakmile nám počasí dovolí, jsme u chaty, 
kde běháme, hrajeme hry a užíváme si vůně lesa. I bez tělocvičny je 
to SUPER, ale to neznamená, že se netěšíme na tu novou. Chvilku to 
ještě potrvá, ale určitě bude krásná a bude se nám v ní cvičit stejně 
dobře, jako ve škole na kopci. 

Mgr. Renata Vítů, tř. uč. 3. A

Výměnná exkurze v rámci 
vlastivědy: žáci 5. ročníků si blíže 
osvojují učivo vlastivědy v tématu 
kraje ČR

V závěru minulého školního 
roku jsem se s ředitelem Základ-
ní školy Vladislava Vančury ze 
Zbraslavi domluvila na výměnné 
exkurzi. Cílem návštěvy žáků 5. 
třídy tamní školy bylo seznámit 
děti se životem na malém městě, 
které leží na hranicích Liberecké-
ho a Ústeckého kraje. Měli získat 
povědomí o rozdílu života na 
malém městě a na vesnici. Hlavní 
náplní exkurze bylo také přiblížit 
specifika Libereckého kraje, který 
se vyznačuje hlavně výrobou skla, 
textilním a strojírenským průmy-
slem. Na návštěvu v naší škole se 
děti velmi těšily. A to jak hosté, 
tak domácí. Pro své budoucí ka-
marády připravili žáci naší školy 
výukový materiál, ze kterého se 
pak společně dozvěděli o priori-
tách Libereckého kraje. Zmíněn byl 
nejen průmysl, ale i turistika a dal-

ší zajímavosti jako např. Ještěd 
a jeho historie, Muzeum Čtyřlístku 
v Doksech, aj. Exkurze do žandov-
ské firmy Sauer a.s. ukázala žákům 
moderní výrobu kompresorů, kte-
ré se vyvážejí do celého světa. Po 
společném obědě ve školní jídelně, 
která právě vařila v rámci Dne dětí 
jídla na přání svých hlavních stráv-

níků, jsme se společně odebrali 
k autovrakovišti. I když sluníčko 
pražilo a všechny lákala k osvěžení 
řeka Ploučnice, přeci jen pohled na 
historické krasavce u pana Goldba-
cha nadchl nejen chlapce. V závěru 
společně prožitého dne si žáci vy-
měnili kontakty a začali plánovat 
další společné setkání ke konci 

června na Zbraslavi. Tam nás čeká 
krátká prohlídka města a školy no-
vých kamarádů. Podíváme se však 
i do míst mnohým nedostupných. 
Navštívíme elektrárnu ve Štěcho-
vicích a pokocháme se malebnou 
krajinou kolem řeky Vltavy.

Mgr. Kamila Nacházelová, 
ZŠ Žandov

Den dětí
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HORNí POLice
Na svém 33. zasedání ZO Horní Po-
lice konaného dne 29. března 2018 
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. 
33/16/2018).

• ZO schválilo program pro 33. za-
sedání ZO v předloženém znění 
(usnesení č. 33/17/2018).

• ZO schválilo pronájem nebytové-
ho prostoru v jižním traktu areálu 
zámku dle předloženého sché-
matu na dobu určitou do konce 
roku 2018 za 10 Kč/m2/měsíčně pro 
jediného žadatele pana Martina 
Růžičku (usnesení č. 33/18/2018).

• ZO schválilo pronájem stavby - ne-
bytového prostoru bývalé malé 
hasičárny v ulici K. H. Máchy bez 
č.p./č.e. – občanská vybavenost na 
dobu určitou 5 let do konce 2023 
za cenu 6 000 Kč/rok pro jediné-
ho žadatele pana Tomáše Růžičku 
(usnesení č. 33/19/2018).

• ZO schválilo dar ve výši 2 000 Kč 
pro Český rybářský svaz, místní or-
ganizace Žandov dle předložené 
žádosti (usnesení č. 33/20/2018).

• ZO schválilo dar ve výši 10 000 
Kč pro TJ Dynamo Stružnice dle 
předložené žádosti (usnesením č. 
33/21/2018).

• ZO schválilo dar ve výši 3 415 Kč pro 
Hospic sv. Zdislavy dle předložené 
žádosti (usnesení č. 33/22/2018).

• ZO schválilo výměnu oken v čp 6 
(p. Gonosová, p. Kubišová), v čp 
131 v bytě č. 3 (p. Picková, součástí 
jsou i okna na chodbě), v bytě č. 5 
(p. Podrabský) dle předložené na-
bídky od firmy SAMAT (usnesení 
č. 33/23/2018).

• ZO projednalo informaci o riziku 
navýšení nákladů obce na od-
padové hospodářství, v případě 
prosazení účelové nevládní nove-
ly zákona o odpadech obsahující 
násobné zdražení skládkových 
poplatků.

• ZO nesouhlasí s podobnými no-
velizacemi zákona o odpadech, 
které mají dopad na náklady obce 
a jejich obyvatel v oblasti odpado-
vého hospodářství.

• ZO zastává názor, že nové nasta-
vení odpadové legislativy by mělo 
být provedeno formou vládního 
návrhu zákona o odpadech při-
praveného po schválení nových 
evropských odpadových směr-
nic a v úzké spolupráci s obcemi 

a městy. ČR by neměla přijímat 
povinnosti nad rámec evropského 
nastavení odpadového hospodář-
ství.

• ZO vyzývá Svaz měst a obcí ČR 
a Sdružení místních samospráv 
ČR, aby efektivně čelily podob-
ným účelovým snahám, které 
obce vystavují zřejmému riziku 
potřeby navýšení nákladů na od-
padové hospodářství (usnesení č. 
33/24/2018).

• ZO schválilo kupní smlouvu mezi 
obcí Horní Police a Severočeskou 
vodárenskou společností, a.s. na 
stavbu ,,Horní Police, za hřbito-
vem – vodovod v p.č. 3, p.č. 5/1, p.č. 
26, k.ú.: Horní Police“ v celkové 
délce 62,2m v I. etapě v předlože-
ném znění (usnesení č. 33/25/2018).

• ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 1/2018 ve výši 31 163 Kč na straně 
příjmů, 31 163 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 
33/26/2018).

INFORMAcE:
• Veřejné osvětlení (dále jen ,,VO“) 

v obci – zajištění opravy a údržby,
• Kontejner na textil – tento kon-

tejner bude nově umístěn před 
samoobsluhou u kontejnerů na 
separovaný odpad,

• Škoda Rapid – zakoupen nový vůz 
pro potřeby OÚ,

• LHP – nová výsadba – v lesích je 
prováděna výsadba nových strom-
ků, úklid, starostka informova-
la o předložení zprávy OLH za 
1Q/2018,

• Kulturní akce – příprava – starost-
ka vyzývá kulturní komisi k zajiš-
tění akcí (pálení čarodějnic, dětský 
den ve spolupráci s TJ Sokol), dále 
informuje o zajišťování přípravy 
Mariánské pouti v sobotu 30.6., 
k výročí obce je naplánována vý-
sadba nových stromů po obci, 
vybrané lokality jsou – park, u zá-
kladní školy, Stoupno,

• Financování bytového hospodář-
ství – na základě žádosti pana 
Paďoura starostka předložila pod-
klady k financování oprav a údrž-
by bytového hospodářství (čp 6, 
čp 103, čp 131, čp 160) v roce 2017,

• MMR – starostka informuje o vy-
řazení z financování akce ,,Rekon-
strukce tělocvičny ZŠ Horní Police“ 
z důvodů nedodržení termínu 
k předložení dokladů.

Marie Matysová
starostka

žaNdOV
Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
9. 4. 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)  Čerpání rozpočtu města za rok 

2017.
c)  Inventarizační zprávu o provede-

né inventarizaci majetku města za 
rok 2017.

d)  Rozpočtové opatření č. 2/2018.
e)  Úvěr ve výši 22 mil. Kč od České 

spořitelny, Smlouva o úvěru č. 
0317772439/LCD, s úrokem 1,39% 
a pověřuje starostu podpisem 
úvěrové smlouvy.

f)  Finanční dar pro Hospic sv. Zdisla-
vy ve výši 10 tis. Kč.

g)  Finanční dar MO ČRS ve výši 15 tis. 
Kč.

h) Finanční dar Motoráček Babylon 
ve výši 5 tis. Kč.

i)  Finanční dar na soustředění v ae-
robiku ve výši 7 tis. Kč.

j)  Finanční dar Farní charita ve výši 5 
tis. Kč.

k)  Finanční dotaci pro SK Spartak 
Žandov ve výši 159.060,- Kč plus 
DPH na akci rekonstrukce antuko-
vého kurtu.

l)  Dodatek č. 2  a č. 3 ke smlouvě na 
Modernizaci a rozšíření MŠ Žan-
dov.

m) Kupní smlouvu mezi Městem 
Žandov a SVS Teplice a.s. na akci 
„Žandov – Radeč, prodloužení 
vodovodu“ na p.p.č. 30 a 31 k.ú. 
Radeč u Horní Police.

n)  Smlouvu o zřízení služebnosti pro 
SVS Teplice a.s. na IS (vodovod) na 
p.p.č. 280/2 k.ú. Heřmanice u Žan-
dova.

o)  Smlouvu o zřízení služebnosti pro 
JUDr. Křivohlavého na IS (kanali-
zace) na p.p.č. 60/1 k.ú. Valteřice 
u Žandova.

p)  Kompletní výměnu střechy nad 
pavilonem „A“ a části původní 
plechové krytiny pavilonu „C“ – 
rekonstrukce MŠ Žandov.  

q)  Finanční dotaci na Radečské letní 
slavnosti ve výši 30 tis. Kč.

r)  Odprodej p.p.č. 313/1 k.ú. Valteřice 
u Žandova za cenu 100,- Kč/m2.

s)  Odprodej p.p.č. 105 k.ú. Heřmani-
ce u Žandova za cenu 200,-Kč/m2

t)  Odprodej části p.p.č. 72/1 k.ú. Heř-
manice u Žandova za cenu 20,- Kč/
m2.

u)  Odprodej p.p.č. 61/1 k.ú. Heřmani-

ce u Žandova za cenu 20,- Kč/m2, 
a to dle geometrického zaměření 
v ose vodoteče.

2. Neschvaluje
a)  Kandidaturu p. Karla Pienčáka 

na funkci přísedícího u Okresního 
soudu v České Lípě.

b)  Odprodej části p.p.č. 23 a p.p.č. 56 
k.ú. Valteřice u Žandova. 

3. Bere na vědomí
a)  Nabídku MUDr. Hadravy na od-

koupení Lékařského domu v Žan-
dově.

b)  Cenovou nabídku na opravu hřbi-
tovních zdí ve Valteřicích a Heř-
manicích.

c)  Zprávu z jednání rady města 

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

HORNí POLice
Na svém 34. zasedání ZO Horní Po-
lice konaného dne 26. dubna 2018 
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. 
34/27/2018).

• ZO schválilo program pro 34. za-
sedání ZO s doplněním bodu 4) 
Nebytové hospodářství – čištění 
parket č.p. 90, 5) Dotace na zá-
mek – příprava PD (usnesení č. 
34/28/2018).

• ZO schválilo účetní závěrku Zá-

kladní školy Horní Police za rok 
2017 sestavovanou k rozvahové-
mu dni (usnesení č. 34/29/2018).

• ZO schválilo rozdělení hospodář-
ského výsledku Základní školy 
Horní Police za rok 2017, zisk ve 
výši 275 116,43 Kč převést na účet 
413 rezervní fond (usnesení č. 
34/30/2018).

• ZO schválilo účetní závěrku Ma-
teřské školy Horní Police za rok 
2017 sestavovanou k rozvahové-
mu dni (usnesení č. 34/31/2018).

• ZO schválilo rozdělení hospodář-
ského výsledku Mateřské školy 
Horní Police za rok 2017, zisk ve 
výši 23 418,77 Kč převést na účet 
413 rezervní fond (usnesení č. 

34/32/2018).
• ZO vzalo na vědomí odpisový plán 

dlouhodobého majetku Mateřské 
školy pro rok 2018 ve výši 38 362 
Kč.

• ZO schválilo na doporučení výbě-
rové komise firmu Silnice a mosty 
Děčín, a.s. jako zhotovitele díla 
,,Bezpečný přístup žáků k základ-
ní škole Horní Police“, současně 
schvaluje smlouvu o dílo v před-
loženém a pověřuje starostku 
k podpisu smlouvy (usnesení č. 
34/33/2018).

• ZO schválilo příkazní smlouvu na 
výkon TDI na stavbu ,,Bezpeč-
ný přístup žáků k základní škole 
Horní Police“ s panem Svobo-

dou Václavem ve výši 29 900 Kč 
v předloženém znění (usnesení č. 
34/34/2018).

• ZO schválilo k výkonu BOZP na 
stavbu ,,Bezpečný přístup žáků 
k základní škole Horní Police“ 
pana Koláře Radka za cenu ve výši 
8 000 Kč (usnesení č. 34/35/2018).

• ZO schválilo smlouvu o dílo s pa-
nem Petrem Tamchynou  ve výši 
307 391,06 Kč na statické  podepře-
ní nosné konstrukce části stropu 
v 2. NP na zámku v předloženém 
znění (usnesení č. 34/36/2018).

• ZO schválilo smlouvu o dílo s pa-
nem Petrem Tamchynou ve výši 
332 789,98 Kč vyklizení betono-
vé mazaniny, zásypu a případné 
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dlažby z podlah všech místností 
západního křídla 3. NP na zámku 
v předloženém znění (usnesení č. 
34/37/2018).

• ZO neschválilo vyčištění parket na 
sále v Horní Polici s panem Mar-
kem Hroudou dle předložené na-
bídky ve výši 105 295 Kč.

INFORMAcE:
• Svoz velkoobjemového a nebez-

pečného odpadu – 19. 5., svoz že-
lezného šrotu provede TJ SOKOL 
již v pátek 18. 5.,

• Pálení čarodějnic – 30. 4. 2018 od 
17:30 hodin,

• ZŠ – střecha, okna – na budově 
základní školy již proběhla oprava 

– přetlučení plechové krytiny na 
střeše, dále byla předána stavba 
k výměně oken v tělocvičně,

• MK – oprava – oprava povrchu na 
MK Mostecká,

• o přípravách rozpočtu na výměnu 
oken v DPS. 

• ZO schválilo aktivity vedené k pří-
pravě projektové dokumentace 

pro stavební povolení na rekon-
strukci zámku a zároveň schváli-
lo pokračování aktivit vedoucích 
k zapojení projektu přeshraniční 
spolupráce Česko-Polsko (usnese-
ní č. 34/38/2018).

Marie Matysová
starostka

StRužNice
Usnesení 28. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 14. 
března 2018. Přítomní zastupite-
lé: Anita Bělová, Jiří Kopp, Robert 
Kotek, Mgr. Anna Levová, Ing. Jan 
Mečíř, Pavel Ryšavý, Alena Skrčená, 
Vítězslav Soukup. Nepřítomní zastu-
pitelé: Zdenek Blažek.

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 28. zasedání konaném dne 
14. března 2018 od 18:00 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění,

1.  Schvaluje program 28. zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2018-28-
1)

2.  Bere na vědomí informaci mís-
tostarostky o plnění usnesení 27. 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2018-28-2)

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 2018-28-3)

4.  Odkládá rozhodnutí o poskytnutí 
individuální dotace pro pana Flet-
chera. (číslo usnesení 2018-28-4)

5.  Odkládá rozhodnutí o poskytnutí 
individuální dotace na spolupodíl 
na opravu kostela sv. Vavřince 
v Jezvém. (číslo usnesení 2018-28-
5)

6.  Schvaluje finanční dar ve pro-
spěch hospicu sv. Zdislavy ve výši 
5.045 Kč na obyvatele obce. (číslo 
usnesení 2018-28-6)

7.  Schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 23 v k. ú. Jezvé. (číslo usne-
sení 2018-28-7)

8.  Schvaluje prodej pozemku p. č. 
706/1 v k. ú. Stružnice o výměře 112 
m² za cenu 5.600 Kč panu Jiřímu 
Vlasovi, Stružnice 19. (číslo usnese-
ní 2018-28-8)

9.  Schvaluje prodej pozemku p. č. 
74/3 v k. ú. Stružnice o výměře 
2102 m² za cenu 525.500 Kč man-

StRužNice
Usnesení 29. zasedání zastupitel-
stva obce Stružnice konaného dne 
28. května 2018. Přítomní zastupi-
telé: Anita Bělová, Zdenek Blažek, 
Jiří Kopp, Robert Kotek, Mgr. Anna 
Levová (od 18:02 hodin), Ing. Jan 
Mečíř, Pavel Ryšavý, Alena Skrčená, 
Vítězslav Soukup. Nepřítomní zastu-
pitelé: Mgr. Anna Levová (do 18:02 
hodin)

želům Lence a Marku Bendovým, 
Stružnice 213. (číslo usnesení 2018-
28-9)

10. Schvaluje pronájem pozemků p. 
č. 20, 21, 32 v k. ú. Jezvé o celko-
vé výměře 9063 m² za cenu 9.063 
Kč paní Tereze Najmanové, Sloup 
v Čechách 219. (číslo usnesení 
2018-28-10)

11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2018. Příjmy ve výši 63.086,70 Kč, 
výdaje ve výši 63.086,70 Kč. (číslo 
usnesení 2018-28-11)

12. Bere na vědomí informaci ředitel-
ky ZŠ o přípravě zápisu do 1. roční-
ku školního roku 2018/2019. (číslo 
usnesení 2018-28-12)

13. Schvaluje převod hospodářské-
ho výsledku ZŠ Stružnice ve výši 
403.331,73 Kč do rezervního fondu 
školy. (číslo usnesení 2018-28-13)

14. Schvaluje převod částky 380.000 
Kč z rezervního fondu do provoz-
ních prostředků ZŠ Stružnice. (čís-
lo usnesení 2018-28-14)

15. Bere na vědomí ukončení výkonu 
funkce ředitelky ZŠ Stružnice dle 
smlouvy ke konci července 2018. 
(číslo usnesení 2018-28-15)

16. Pověřuje starostu vypsáním kon-
kurzu na místo ředitele/ředitelky 
ZŠ Stružnice. (číslo usnesení 2018-
28-16)

17. Bere na vědomí informaci ředitel-
ky ZŠ o aktualizaci MAP pro kon-
čící období a přípravě projektů 
pro nové období. (číslo usnesení 
2018-28-17)

18. Schvaluje smlouvu na zpracování 
žádosti o dotaci a manažerské ří-
zení přípravy projektu „Zateplení 
ZŠ Stružnice, Jezvé č. p. 137“ mezi 
obcí Stružnice a Ing. Davidem Plíš-
tilem, Ph.D., Mělník a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. (číslo 
usnesení 2018-28-18)

19. Schvaluje smlouvu na zpracování 
žádosti o dotaci a manažerské ří-
zení přípravy projektu „Pořízení 
decentrální vzduchotechniky do 
ZŠ Stružnice, Jezvé č. p. 137“ mezi 
obcí Stružnice a Ing. Davidem Plíš-
tilem, Ph.D., Mělník, a pověřuje 

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 29. zasedání konaném dne 
28. května 2018 od 18:00 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění,

1. Schvaluje program 29. zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2018-29-
1)

2.  Bere na vědomí informaci mís-

starostu podpisem smlouvy. (číslo 
usnesení 2018-28-19)

20. Schvaluje smlouvu na „Zajiště-
ní podkladů pro podání žádosti 
o dotaci z dotačního titulu pro-
gramu OPŽP PO5 v oblasti instala-
ce vzduchotechnických jednotek 
s rekuperací do školních tříd pro 
ZŠ Stružnice, Jezvé 137“ mezi obcí 
Stružnice a firmou Energomex s. 
r. o., Praha 6, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. (číslo usnesení 
2018-28-20)

21. Schvaluje přípravu zadání pro 
pořízení nového počítačového vy-
bavení do učebny základní školy. 
(číslo usnesení 2018-28-21)

22. Schvaluje převod hospodářské-
ho výsledku MŠ Stružnice ve výši 
215.768,45 Kč do rezervního fon-
du mateřské školy. (číslo usnesení 
2018-28-22)

23. Bere na vědomí informaci ředitel-
ky MŠ o aktualizaci MAP pro kon-
čící období a přípravě projektů 
pro nové období. (číslo usnesení 
2018-28-23)

24. Schvaluje smlouvu na zpracování 
žádosti o dotaci a manažerské ří-
zení přípravy projektu „Zateplení 
MŠ Stružnice, Stružnice č. p. 69“ 
mezi obcí Stružnice a Ing. Davi-
dem Plíštilem, Ph.D., Mělník, a po-
věřuje starostu podpisem smlou-
vy. (číslo usnesení 2018-28-24)

25. Schvaluje smlouvu na zpracování 
žádosti o dotaci a manažerské ří-
zení přípravy projektu „Pořízení 
decentrální vzduchotechniky do 
MŠ Stružnice, Stružnice č. p. 69“ 
mezi obcí Stružnice a Ing. Davi-
dem Plíštilem, Ph.D., Mělník, a po-
věřuje starostu podpisem smlou-
vy. (číslo usnesení 2018-28-25)

26. Schvaluje smlouvu na „Zajiště-
ní podkladů pro podání žádosti 
o dotaci z dotačního titulu pro-
gramu OPŽP PO5 v oblasti instala-
ce vzduchotechnických jednotek 
s rekuperací do školních tříd pro 
MŠ Stružnice, Stružnice 69“ mezi 
obcí Stružnice a firmou Energo-
mex s. r. o., Praha 6, a pověřuje 

tostarostky o plnění usnesení 28. 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2018-29-2)

3.  Bere na vědomí informaci před-
sedů výborů pro rozvoj, výstavbu 
a pozemky, pro sport a kulturu, 
pro životní prostředí a ochranu 
proti živelním pohromám o čin-
nosti těchto výborů a připravova-
ných akcích. (číslo usnesení 2018-
29-3) 

starostu podpisem smlouvy. (číslo 
usnesení 2018-28-26)

27. Bere na vědomí informaci o vý-
voji projektu výstavby přechodů 
v obci. (číslo usnesení 2018-28-27)

28. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy s firmou na zhotovení 
přechodů do 1. dubna 2018, bez 
ohledu na rozhodnutí poskytova-
tele dotace. (číslo usnesení 2018-
28-28)

29. Schvaluje informaci o projektu 
cyklostezky. (číslo usnesení 2018-
28-29)

30. Bere na vědomí veřejné projed-
nání změny územního plánu 11. 
4. 2018. (číslo usnesení 2018-28-30)

31. Bere na vědomí výzvu k doplacení 
odměn členům volebních komisí. 
(číslo usnesení 2018-28-31) 

32. Schvaluje provedení výměny žla-
bového systému na objektu býva-
lé Jednoty panem Aloisem Bělou, 
Jezvé. (číslo usnesení 2018-28-32) 

33. Schvaluje podání žádosti o dota-
ci Libereckého kraje na vybavení 
jednotky SDH Jezvé výstrojí vč. 
požadované spoluúčasti obce. 
(číslo usnesení 2017-28-33) 

34. Schvaluje podání žádosti o dota-
ci Libereckého kraje na vybavení 
jednotky výzbrojí vč. požadované 
spoluúčasti obce. (číslo usnesení 
2017-28-34) 

35. Schvaluje podání žádosti o dota-
ci Libereckého kraje na vybavení 
jednotky proudnicemi, pilou a re-
vizí dýchacích přístrojů vč. poža-
dované spoluúčasti obce. (číslo 
usnesení 2017-28-35) 

36. Schvaluje podání žádosti o dota-
ci Ministerstva vnitra na pořízení 
dopravního automobilu pro JSDH. 
(číslo usnesení 2017-28-36) 

37. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 11/ 2018 na poskytnutí 
individuální dotace ve výši 30.000 
Kč paní Veronice Miškejové, Struž-
nice 242 dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2018-28-37) 

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

4.  Schvaluje záměr prodeje stavby 
bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 55 
v k. ú. Stružnice. (číslo usnesení 
2018-29-4) 

5.  Schvaluje zpracování odhadní 
ceny nemovitosti bez č.p./č.e. na 
pozemku p. č. 55 v k. ú. Stružnice. 
(číslo usnesení 2018-29-5)

6.  Schvaluje cenu 3 Kč za m2 při pro-
nájmu obecních pozemků za úče-
lem podnikání fyzickými i práv-
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VeLká BukOViNa
Výpis usnesení Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 3/18 
konaného dne 12. 3. 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. 1-3/18: ZO schvaluje na-
vržený program jednání.  

• Usnesení č. 2-3/18: Zastupitelstvo 
obce revokuje usnesení č. 6-1/18. 

• Usnesení č. 3-3/18: Zastupitelstvo 
obce schvaluje uzavření dodatku 

VeLká BukOViNa
Výpis usnesení Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 4/18
konaného dne 9. 4. 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. 1-4/18: ZO schvaluje na-
vržený program jednání. 

• Usnesení č. 2-4/18: ZO schvaluje 
dofinancování akce „Pořízení os-
mimístného dopravního automo-
bilu pro JSDHO Velká Bukovina“  
z vlastních zdrojů.

• Usnesení č. 3-4/18: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina rozhoduje 
o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky malého rozsahu 

VeLká BukOViNa
Výpis usnesení Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 5/18
konaného dne 7. 5. 2018 od 18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů).

č. 1 k příkazní smlouvě s Novobor-
ským dotačním centrem z. s. na 
zajištění kompletní administrace 
žádosti o dotaci na akci „Hřbitov-
ní zeď Malá Bukovina – 2.etapa“.

• Usnesení č. 4-3/18: Zastupitelstvo 
obce po projednání schvaluje

 a) zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Pohodlně a bezpečně po 
obci Velká Bukovina“

 b) vyhlášení zadávacího řízení 
„Pohodlně a bezpečně po obci 
Velká Bukovina“

• Usnesení č. 5-3/18: Zastupitelstvo 

„Dodávka hasičského dopravního 
automobilu“, kterou je nabídka 
uchazeče TECHSPORT s.r.o., se síd-
lem Pekařská 33, 602 00 Brno, IČ: 
255 24 135, za nabídkovou  cenu  
704.000,- Kč bez DPH, 851.840,- 
Kč včetně DPH, schvaluje kupní 
smlouvu mezi obcí Velká  B u -
kovina a společností TECHSPORT 
s.r.o. a pověřuje starostu obce 
podpisem kupní smlouvy mezi 
obcí Velká Bukovina a společností 
TECHSPORT s.r.o.

• Usnesení č. 4-4/18: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina rozhoduje 

 a) o vyloučení uchazeče ZEMPRA 
DC s.r.o., IČ: 254 80 065, se síd-
lem Václavské náměstí 819/43, 
110 01 Praha 1 z důvodu nedo-
ložení smluv se subdodavateli  

• Usnesení č. 1-5/18: ZO schvaluje 
rozšíření programu jednání o bod 
Dopravní obslužnost.

• Usnesení č. 2-5/18: ZO schvaluje 
navržený program jednání.  

• Usnesení č. 3-5/18: ZO schvaluje 
změnu provozní doby MŠ Velká 
Bukovina na 6:00 – 15:30 hod.

obce schvaluje 
 a) zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky malého rozsahu „Dodáv-
ka hasičského dopravního auto-
mobilu“

 b) vyhlášení zadávacího řízení 
„Dodávka hasičského dopravního 
automobilu“

• Usnesení č. 6-3/18: ZO schvaluje 
přijetí rozpočtové změny č. 2/2018.

• Usnesení č. 7-3/18: ZO schvaluje 
prodej p.p.č. 2632/1 o výměře 60 
m2, ostatní plocha – ostatní ko-
munikace, k.ú. Velká Bukovina do 
vlastnictví Ústeckého kraje dle při-

nebo jiného dokladu, ze kterého 
by byl zřejmý vztah autorizova-
ných osob k uchazeči,

 b) o vyloučení uchazeče Stavební 
firma Bardzák s.r.o., IČ: 287 45 001, 
se sídlem Nerudova 107, 407 22 
Benešov nad Ploučnicí z důvodu 
doložení návrhu smlouvy o dílo 
nepodepsaného statutárním zá-
stupcem uchazeče,

 c) o výběru nejvhodnější nabíd-
ky veřejné zakázky malého roz-
sahu „Pohodlně a bezpečně po 
obci Velká Bukovina“, kterou je 
nabídka uchazeč VF SITE s.r.o.,  
Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa, 
IČ: 273 55 144, za nabídkovou 
cenu 1.509.618,17 Kč bez DPH, 
1.826.637,99 Kč včetně DPH.

• Usnesení č. 5-4/18: Zastupitelstvo 

• Usnesení č. 4-5/18 ZO schvaluje 
zvýšení úplaty za předškolní vzdě-
lávání v MŠ Velká Bukovina na 
300,-Kč/měs. za dítě.

• Usnesení č. 5-5/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje Závěrečný účet 
obce za rok 2017 s výhradou.

• Usnesení č. 6-5/18: ZO schvaluje 

ložené žádosti.
• Usnesení č. 8-3/18: ZO schvaluje 

pronájem p. p. č. 2667/1, ostatní 
plocha – ostatní komunikace, k.ú. 
Velká Bukovina zájemci dle přilo-
žené žádosti.

• Usnesení č. 9-3/18: ZO schvaluje 
zakoupení certifikované sesta-
vy klouzačky a dvou houpaček 
v ceně cca 60.000,- Kč na dětské 
hřiště v Malé Bukovině.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta

obce Velká Bukovina schvaluje 
smlouvu o dílo na akci „Pohodlně 
a bezpečně po obci Velká Buko-
vina“ mezi obcí Velká Bukovina 
a společností VF SITE s.r.o., Často-
lovice 61, 470 01 Česká Lípa, IČ: 273 
55 144 a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o dílo mezi 
obcí Velká Bukovina a společností 
VF SITE s.r.o.

• Usnesení č. 6-4/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje Závěrečný účet DSO 
Sdružení obcí Benešovska za rok 
2017 bez výhrad.

• Usnesení č. 7-4/18: ZO schvaluje 
přijetí rozpočtové změny č. 3/2018

Jaroslav Kucharovič, 
starosta

přijetí rozpočtové změny č. 4/2018

Jaroslav Kucharovič, 
starosta

nickými osobami v k. ú. Stružnice, 
Jezvé a Stráž u České Lípy. (číslo 
usnesení 2018-29-6)

7.  Schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Jezvé. 
Pozemek bude zaměřen žadate-
lem. (číslo usnesení 2018-29-7)

8.  Schvaluje prodej pozemku p. č. 23 
v k. ú. Jezvé o výměře 105 m² za 
cenu 5.250 Kč paní Kláře Mansfel-
dové, Jezvé 52, Jezvé. (číslo usne-
sení 2018-29-8) 

9.  Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě č. 01/2018, mezi Obcí 
Stružnice a paní Lenkou Jarešo-
vou a Michalem Kláskem, Stružni-
ce 35, Stružnice pro část pozemku 
p. č. 770 v k. ú Stružnice. (číslo 
usnesení 2018-29-9) 

10. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti č. IP-
12-4007207/VB/01 mezi Obcí Struž-
nice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 
v zastoupení RYDVAL-ELEKTRO,  
s.r.o., Lomnice nad Popelkou. (čís-
lo usnesení 2018-29-10) 

11.  Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti č. IP-
12-4007377/VB/1 mezi Obcí Struž-
nice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 
v zastoupení ELPRO-DELICA, a.s, 
Příbram. (číslo usnesení 2018-29-
11)

12. Schvaluje vybudování sjezdu z ko-
munikace III. Třídy na pozemek 
731/1 v k. ú. Stružnice. (číslo usne-
sení 2018-29-12)

13. Bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 3/2018. Příjmy ve výši 
486.073,40 Kč, výdaje ve výši 
486.073,40 Kč. (číslo usnesení 
2018-29-13)

14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
4/2018. Příjmy ve výši 138.805 Kč, 
výdaje ve výši 138.805 Kč. (číslo 
usnesení 2018-29-14) 

15. Schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2018 o nočním klidu.  
(číslo usnesení 2018-29-15) 

16. Schvaluje pro volební období 
2018-2022 počet členů zastupitel-
stva obce Stružnice 9. (číslo usne-
sení 2018-29-16)

17. Bere na vědomí informaci o vý-
stavbě přechodů v Jezvém a ve 
Stružnici. (číslo usnesení 2018-29-
17)

18. Bere na vědomí informaci o opra-
vách obecních nemovitostí. (číslo 
usnesení 2018-29-18)

19. Bere na vědomí informaci o apli-
kaci evropského nařízení o ochra-
ně osobních údajů na agendy 
obecního úřadu. (číslo usnesení 
2018-29-19)

20. Schvaluje pořízení nového 
serveru, notebooku a počítače 
pro OÚ Stružnice od firmy Spilka 
a Horák, Česká Lípa. (číslo usnese-
ní 2018-29-20)

21. Bere na vědomí veřejné projedná-
ní změny územního plánu v dub-
nu 2018. (číslo usnesení 2018-29-21) 

22. Schvaluje uvolnění finanční část-
ky ve výši 47.190 Kč z investičního 
fondu MŠ Stružnice na pořízení 
elektrického kompostéru. (číslo 
usnesení 2018-29-22)

23. Schvaluje úhradu nátěru interié-
rových dveří, nákup travní sekač-

ky a archivní skříně v celkové výši 
80.005 Kč z rezervního fondu MŠ 
Stružnice. (číslo usnesení 2018-29-
23) 

24. Schvaluje změnu ve výši úplaty za 
předškolní vzdělávání v MŠ Struž-
nice od 1. 9. 2018, děti od dvou let 
500 Kč, děti do tří let věku, pokud 
budou chodit do deseti dnů v mě-
síci 200 Kč, v červenci a srpnu 0 Kč, 
v posledním ročníku 0 Kč. (číslo 
usnesení 2018-29-24)

25. Schvaluje uzavření smlouvy s Ing. 
Hrádkem pro získání příspěvků na 
výstavbu chodníků. (číslo usnesení 
2018-29-25)

26. Pověřuje starostu oslovením 
projektanta na zvýšení kapacity 
odkanalizování v prostoru proti 
škole v Jezvém. (číslo usnesení 
2018-29-26)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta



2/2018-28- usnesení

Informační list Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní Police, Obecního úřadu Velká Bukovina a Obecního úřadu Stružnice 
Ročník 15, číslo 2, vychází 1× za tři měsíce pod evid. č. MK ČR E 12076 • Toto číslo vyšlo v červnu 2018 • Uzávěrka příštího čísla  
je 18. září 2018. Vydavatel: Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov • Kontakt: Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654, 
Mgr. Miloslav Vítů, tel.: 775 158 433, e-mail: regionalni.zpravodaj@quick.cz • Cena celostránkové plošné inzerce: 1.600 Kč 
Tisk: Dominik Štefko TISK • REKLAMA • PROPAGACE (tel.: 774 491 717, stefkodominik@seznam.cz)

dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.


