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První ročník Děčínské kotvy se 
uskutečnil v roce 1971, kdy skupi-
na aranžérů z celé ČSSR společně 
se skupinou učitelů ze Střední za-
hradnické školy v Děčíně Libverdě 
pod vedením Ing. Kubíčka jako 
iniciátora a hlavního organizátora 
celé soutěže a jeho manželky Ma-
rie Kubíčkové dala základ této va-
začské a aranžérské soutěži. Ten-
krát lodní siréna z lodi kotvící u At-
lantiku (místo soutěže) oznámila 
začátek soutěže, které se zúčast-

nilo 105 soutěžících z celé teh-
dejší ČSSR. Soutěžní práce se aran-
žovaly z květin v té době dostup-
ných. Práce byly většinou jedno-
dušších tvarů a skromnější co do 
množství květů a zeleně. Přesto 
se objevila zajímavá květinová 
aranžmá a tvary svatebních kytic. 
V průběhu dalších ročníků byla 
soutěžní témata zpracována ne-
jen z živých rostlin, ale používaly 
se i suché květiny. V několika roč-
nících se také uskutečnila soutěž 

družstev v aranžování prostoru 
na libovolné téma. Soutěž se pak 
z Atlantiku přesunula do prostor 
Střelnice Společenského domu 
města Děčín a v roce 2008 se 
soutěž na přání floristů přesunula 
na Zámek Děčín. V devadesátých 
letech se soutěž rozdělila na se-
niory a juniory a od roku 1996 se 
stala mistrovstvím floristů.

V letošním roce se ve dnech 
15. a 16. května na Děčínském 
zámku konal již 48. ročník tohoto 

mistrovství floristů České Repub-
liky. Poprvé byla zařazena i kate-
gorie žák.

Celá soutěž probíhala na téma 
„SNOVÁ“. Soutěžící se daného té-
matu nezalekli, naopak přistoupili 
k němu s vervou a velká část vý-
tvorů a výrobků byla opravdu ja-
ko ze snu. Tak jako v předchozích 
ročnících soutěže byla tři témata 
soutěžícím předem známá a jed-
no jako tajná disciplína, jejíž za-
dání spolu s materiály bylo soutě-
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Stal se potřetí v řadě za sebou ne-
jen celkovým vítězem kategorie 
JUNIOR, ale i Mistrem Floristou 
ČR v kategorii juniorů. Zároveň ob-
držel i zvláštní cenu vydavatelství 
PROFI PRESS za nejkreativnější 
aranžmá.

Ve 48. leté historii se tak stal 
rodák z Velké Bukoviny prvním 
soutěžícím, který získal třikrát ti-
tul Mistr Florista a dokonce v řa-
dě za sebou tzv. „hattrick“. 

Rád bych tímto Vlastimilovi 
poděkoval za vzornou reprezenta-
ci obce a popřál mu mnoho dal-
ších úspěchů v jeho práci.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

žícím odhaleno až v průběhu sou-
těže. Zadání prací zněla takto:
• Úkol č. 1: ,,EYWA“ – vázaná 

kytice
• Úkol č. 2: ,,MALÝ SEN“ – 

překvapení
• Úkol č. 3: „DEN 

NÁDHERŇAJS“ – vypichovaný 
květinový věnec

• Úkol č. 4: „VCHOD DO 
NARNIE“ – květinová 
kompozice v exteriéru
Jak jsem již uvedl, soutěžící ve 

všech čtyřech kategoriích před-
vedli a vyrobili opravdu nádherné 
výtvory.  I na letošním mistrovství 
reprezentoval svoji školu, ale také 
naši obec Vlastimil Kucharovič.  

běhne v sobotu 8. června (pokud 
jej nezhatí počasí – dáme včas vě-
dět). Společně vyrazíme na Ra-
dečský kopec. 

OÚ Horní Police

že díky velikému kladnému ohla-
su budeme v podobných výjez-
dech pokračovat.

Další, tentokráte již čistě pěší, 
výlet v rámci turistického pasu pro-

lé partě lidí, dobrému zázemí ve 
vlaku i rozumně naplánovanému 
harmonogramu jízdy se o příliš vel-
kou vadu nejednalo. Moc děku-
jeme všem za účast a slibujeme, 

V Horní Polici probíhá 2. roč-
ník tzv. turistického pasu. Kartič-
ka nutná k zapojení do soutěže je 
k dispozici na obecním úřadě za 
výrobní poplatek 20 Kč. Turistický 
pas obsahuje celkem 4 políčka = 
4 výlety po okolí Horní Police. Za 
každý absolvovaný výlet získá 
účastník razítko. Po absolvování 
všech 4 výletů čeká na všechny 
spravedlivá odměna. 

První výlet již proběhl, a to v so-
botu 11. května. Jednalo se o vy-
jížďku historickým vlakem na Jed-
lovou. Vzhledem k tomu, že byl 
k dispozici pouze omezený počet 
míst, rozhodli jsme se, že absenci 
razítka z tohoto výletu v turistic-
kém pasu budeme s drobným ome-
zením akceptovat a že účastníci 
zbylých třech výletů získají po-
dobnou odměnu, jako za absolvo-
vání všech čtyřech. 

A nyní pár slov k výletu na Jed-
lovou. Jeli jsme historickým mo-
torovým vozem M1311130, který 
byl doplněn o pojízdnou hospůd-
ku se vším, co do hospůdky patří. 
Veliké poděkování za organizaci 
akce patří panu Jiřímu Cikánovi. 
O úspěchu výletu hovoří i 70 pro-
daných jízdenek, které byly pryč 
doslova během několika dnů. Je-
diným trápením bylo počasí, které 
se příliš nevyvedlo. Avšak díky skvě-

Turistický pas – výlet vlakem na Jedlovou

V Horní Polici proběhne ve dnech 5. a 6. července již 28. ročník tradiční poutě. V letošním roce se držíme 
osvědčeného programu, na který jsme zvyklí z loňských ročníků, i když s malými, a věříme že příjemnými, 
obměnami. Oslavy budou zahájeny dle zvyku již pátečním promítáním letního kina v prostorách mezi 
mosty. V sobotním programu nebude chybět tradiční dobývání mostu, ohňová show, sraz veteránů 

se spanilou jízdou, pro děti vystoupí kouzelník Čaroslav ze školy Pavla Kožíška a večer to řádně rozjedeme 
s kapelami Málem Irish a Mixer. Chybět nebudou též vystoupení dětí, či tanečních skupin. Podrobný 

časový rozvrh najdete na poslední straně tohoto zpravodaje a dále bude vyvěšen na obvyklých 
vývěskách nejen v Horní Polici, ale také v okolních obcích. Moc se těšíme na vaši účast!

Tradiční pouť v Horní Polici
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od pondělí do pátku, se těšíme na 
setkání a práci s šikovnými dětmi 
ze Žandova, ale i dalekého okolí, 
protože naši žáci se k nám sjíždějí 
z celého českolipského okresu. 

Jak oslavit 30 let? To je věk mla-
dé dámy, plné života a radosti. 
Tak i naše oslava bude veselá, dlou-
há a radostná. A my se budeme 
těšit, že se k nám přidáte a uži-
jete si oslavy s námi.

Alena Losová, dipl. um.
ředitelka školy

v Žandově zůstala ZUŠka samo-
statnou organizací, což jí zajistilo 
prostor pro její prosperitu a roz-
mach. Ještě více musím vedení 
města pochválit za velmi krás-
né, vkusné a inspirativní prostředí, 
ve kterém naše žáky vzděláváme. 
Znám všechny objekty základních 
uměleckých škol v kraji, ale ta naše 
je nejkrásnější. Její rodinnou po-
hodu, příjemný vzhled a čistotu oce-
ňuje každý, kdo nás navštíví a i my, 
kteří jsme v Žandově krátce, jsme 
její atmosférou okouzleni. Každý den, 

Kamila Moravcová a Jana Kušnie-
riková, zobcová flétna a mnoho 
dalších. Ti všichni nějakým způ-
sobem umělecky obohatili život 
dětem ze Žandova a okolí a za je-
jich práci pro školu jim patří velké 
poděkování. Žáci reprezentovali 
školu na mnoha vystoupeních, pře-
hlídkách a soutěžích, kde získáva-
li ta nejvyšší ocenění. Za zmínku 
určitě stojí úspěchy žáků akordeo-
nové třídy pana ředitele Oldřicha 
Jenčka, nebo ceny za taneční vy-
stoupení skupiny Motýlci pod ve-
dením Věry Petříkové, kterých ne-
bylo málo. Velký podíl na fungo-
vání školy má vždy kromě ředitele 
a pedagogického sboru její zři-
zovatel. Vedení města Žandov si 
pochvalu a poděkování zaslouží 
nejen za podporu při vzniku školy, 
ale i za její další rozvoj. V době, 
kdy v mnoha městech docházelo 
ke slučování základních umělec-
kých škol se základními školami, 

„Lidová škola umění v Žando-
vě byla založena 1. srpna 1989.“ 
Toto je první věta z kroniky školy, 
která zahajuje její dlouhou a úspěš-
nou cestu až do dnešních dní. 
Z mnoha osobností, které školou 
za třicet let prošly, je třeba zmínit 
její zakladatele, pana Oldřicha Jenč-
ka, ředitele školy v letech 1989 – 
2016 a spoluzakladatelku paní Mi-
lenu Pyškovou, učitelku výtvar-
ného oboru. Pedagogický sbor, 
který je v kronice každý rok peč-
livě zaznamenán, čítá celou řadu 
známých jmen: Věra Petříková, ta-
neční obor, Lenka Kubišová, vý-
tvarný obor, Jitka Jenčková, klavír, 

Základní umělecká škola Žandov slaví 30 let

Pálení čarodějnic
a lampionový průvod
ve Starém Šachově

Jako každý rok se v obci Starý 
Šachov uskutečnila akce pálení 
čarodějnic. Již třetím rokem před 
zapálením hranice, kterou nám 
postavili naši hasiči s našimi spor-
tovci, se scházíme s dospělými 
a dětmi před místním obchodem, 
kde děti dostanou lampionky a pak 
se všichni vydáme spolu s naším 
místním fotografem p. Slánským 

na krátkou cestu naší obcí smě-
rem na hřiště. Tady na nás čeká 
občerstvení a slavnostní zapálení 
hranice s čarodějnicí, kterou pro 
nás vytvořila p. Žiaková s rodi-
nou. Tímto všem děkuji za spo-
lupráci a těším se na další rok. 

Marcela Josková,
starostka obce

Vítání občánků
v Žandově

Dne 4. května 2019 jsme v ob-
řadní síni Městského úřadu v Žan-
dově přivítali 8 nových občánků 
našeho města, a to Filipa Tobiáše 
Kumpolta, Martina Svitáka, Rozá-
rii Matějčkovou, Sofii Urbanovou, 
Viktora Hezkého, Lukáše Džudžu, 
Ninu Gvizdovou a Jakuba Mar-
vana.

Děti z naší základní školy si 
připravily za pomoci své paní uči-
telky milé vystoupení. Každé ma-
mince jsme předali kytičku a dá-
rek v podobě balíčku pro její mi-
minko.

Přejeme novým občánkům i je-
jich rodičům do života jen samé 
štěstí, zdraví a radost.
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na krátkou cestu naší obcí smě-
rem na hřiště. Tady na nás čeká 
občerstvení a slavnostní zapálení 
hranice s čarodějnicí, kterou pro 
nás vytvořila p. Žiaková s rodi-
nou. Tímto všem děkuji za spo-
lupráci a těším se na další rok. 

Marcela Josková,
starostka obce

Vítání občánků
v Žandově

Dne 4. května 2019 jsme v ob-
řadní síni Městského úřadu v Žan-
dově přivítali 8 nových občánků 
našeho města, a to Filipa Tobiáše 
Kumpolta, Martina Svitáka, Rozá-
rii Matějčkovou, Sofii Urbanovou, 
Viktora Hezkého, Lukáše Džudžu, 
Ninu Gvizdovou a Jakuba Mar-
vana.

Děti z naší základní školy si 
připravily za pomoci své paní uči-
telky milé vystoupení. Každé ma-
mince jsme předali kytičku a dá-
rek v podobě balíčku pro její mi-
minko.

Přejeme novým občánkům i je-
jich rodičům do života jen samé 
štěstí, zdraví a radost.
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V sobotu 11. května oslavil 
Sbor dobrovolných hasičů Velká 
Bukovina se svými hosty již 145. 
výročí založení. Hlavním tématem 
oslav bylo žehnání a slavnostní pře-
dání nového dopravního automo-
bilu do užívání JSDH obce. Jed-
notka automobil užívá prakticky 
již od převzetí z rukou dodavatele 
koncem října 2018, ale slavnost-
ní ceremonie byla odložena až na 
tuto příležitost. Z toho důvodu 
bylo předání DA jednotce spíše sym-
bolické.

Oslava započala krátkou spa-
nilou jízdou zúčastněných hasičs-
kých vozidel přes tři místní části. 
Tzn. ze hřiště ve Velké Bukovi-
ně na Karlovku, Malou Bukovinu 
a zpět na hřiště. Po celý den bylo 
připraveno bohaté občerstvení pro 
každého a v záloze pár soutěží 
pro pobavení. Bohužel svatý Flo-
rian, patron hasičů na jehož po-
čest jsme oslavy uspořádali již po-
druhé v květnu, dopřával spíše ze-
mědělcům a většinu dne nás zá-
sobil drobným, ale vytrvalým deš-
těm. Samozřejmě voda by hasi-
čům vadit neměla, ale z bezpeč-
nostních důvodů raději na sou-
těže nedošlo. Ona taková mokrá 
kladina, nebo bariéra bývá zrád-
ná. I přes nepříznivé počasí do-
razilo přibližně 50 hasičů z 15 jed-
notek či sborů. Ve třináct hodin 
zavelel starosta SDH ke slavnost-
nímu nástupu přítomných jedno-
tek a požádal Mgr. Hrubého o po-

žehnání novému automobilu. Po 
provedení obřadu promluvil sta-
rosta o historii sboru a předal na-
stoupeným jednotkám Pamětní 
listy a upomínkové předměty na 
dnešní den. Následně v roli sta-
rosty obce připnul na historický 
prapor SDH pamětní stuhu, kte-
rou k výročí založení věnovala Obec 
Velká Bukovina. Poté přednesl 
svou řeč starosta Okresního sdru-
žení hasičů Děčín, který byl spo-
lečně se starostou okrsku Bene-
šov nad Pl. naším čestným hos-
tem. Na závěr proslovu udělil sta-
rosta OSH u příležitosti 100. vý-
ročí vzniku samostatného Česko-
slovenska SDH Velká Bukovina 
Pamětní list a medaili ke 145. vý-
ročí založení. 

Od počátku akce byla na ploše 
hřiště vystavena kontejnerová mo-
bilní čerpací stanice MČS20-
1500K1, kterou přivezli příslušníci 
HZS ze stanice Litoměřice. MČS je 
určena k čerpání velkého množst-
ví vody, při záplavách z velkých 
zatopených prostor, z lagun a po-
dobně. Umožňuje čerpání i sil-
ně znečištěné vody a odčerpá až 
1500 litrů vody za sekundu. Sla-
ňování a záchranu zraněné osoby 
z výšky pomocí automobilového 
žebříku AZ30-Iveco Magirus před-
vedli zase příslušníci HZS ze sta-
nice Děčín. Další vystavenou spe-
ciální technikou HZS byl chemický 
kontejner ze stanice Ústí nad La-
bem. Během dopoledne proběhla 

145 let dobrovolného hasičstva ve Velké Bukovině

komentovaná ukázka vyproštění 
osoby z havarovaného vozu po-
mocí hydraulického nářadí i va-
riabilního ručního vyprošťovacího 
nástroje (VRVN) v podání přísluš-
níků HZS ze stanice Česká Kame-
nice. Zraněnou osobu si vzápětí 
po vyproštění převzali k ošetření 
Záchranáři Česká Kamenice, z.s. 
Člen týmu záchranářů předvedl 
přihlížejícím v hale první pomoc 
a život zachraňující úkony, které 
si mohli zájemci sami vyzkoušet. 
V deštivém počasí pod vedením 
paní ředitelky zacvičily a zazpí-
valy při vystoupení na hasičské 
téma i dětičky z místní Mateřské 
školy.

Na plánovanou večerní zábavu 
s reprodukovanou hudbou již ne-

došlo, neboť jednotky a sbory se 
po slavnostním nástupu začaly po-
malu rozjíždět do svých domovů. 
Však také ve 20:15 hrála Česká 
republika svůj úvodní zápas na MS 
v ledním hokeji. Děkujeme všem, 
kteří přijali pozvání a přišli, nebo 
přijeli s námi oslavit výročí. Dě-
kujeme SDH Jezve za krásně vy-
vedený a velice chutný „narozeni-
nový“ dort. Děkujeme těm, kteří 
se podíleli na přípravách a průbě-
hu celé akce bez ohledu na členst-
ví v SDH a děkujeme i za zapůj-
čení soukromé sbírky s hasičskou 
tématikou k dekoraci prostor. Tak 
zase za pět let při 150. naroze-
ninách.

Roman Vojta

Po lehkém útlumu aktivity v zim-
ním období, kdy se konaly pouze 
pravidelné srazy ve zbrojnici a po-
vinné akce, jako je Výroční valná 
hromada a Hasičský ples, se s pří-
chodem jara činnost hasičů ob-
novila.

Ještě v únoru zajistil strojník 
J. Kucharovič technickou kontrolu 
Š 706 RTHP – CAS 25. Mnohé čte-
náře jistě napadne, že je to běžná 
záležitost, zajet jednou za rok s au-
tem na technickou (vozidlo s prá-
vem přednostní jízdy absolvuje 
STK každý rok). Věřte tomu, že to 
tak běžná záležitost není. Náš „Kned-
lik“ parkoval ve zbrojnici s jeden 
a půl roku propadlou kontrolou 
a vlastně čekal na chvíli, kdy Jar-
da začne pracovat jako uvolněný 
starosta a stane se tím vyvole-
ným, který má čas na STK s cister-
nou zajet.

Dá se říct, že od počátku dub-
na jsme se nezastavili. Jelikož do 
našeho nového dopravního auto-
mobilu nelze v současné době ins-
talovat žádnou vestavbu na vý-
zbroj, je opět aktuální otázka 
pořízení přívěsného vozíku. Tako-
vý vozík se však již ke dvěma au-
tomobilům do zbrojnice nevejde 
a tak jsme se po dohodě s obcí 
rozhodli přistavit ke zbrojnici ple-
chovou garáž na uskladnění ma-
teriálu. Mimo zmíněného vozíku 
třeba i na uložení vojenského sta-
nu, který máme v péči. Objed-
náním garáže začaly plynout naše 
brigádnické dny. Ve skladu chce-
me mít pevnou a rovnou podlahu, 
např. k manipulaci s paletizačním 
vozíkem. K jejímu vybudování se 
hodí zbytky staré zámkové dlažby, 
demontované různě po obci, kte-
ré zabírají místo v ohradě u zbroj-
nice. Část pochází od obecního 
úřadu, část z parku na křižovatce 
anebo z bývalé autobusové za-
stávky. Dále jmenované pracovní 
odpoledne nenásledovala samo-
zřejmě za sebou den po dni tak, 
jak je vypisuji, ale vyšla porůznu 
na rozličné dny v měsíci. Nejdříve 
bylo nutné nadzvednout oplocení 

z pletiva a vykopat základ pro 
uložení obrubníků. Další odpoled-
ne tyto do výkopu uložit a zabe-
tonovat. Příště následuje rozmě-
ření, vykopání a vybetonování pa-
tek pro ukotvení garáže. Potom roz-
voz a urovnání drti pod zámko-
vou dlažbu. Termín dodání a mon-
táže garáže se blíží, takže je třeba 
urychleně položit dlažbu na ploše 
minimálně 6x5 metrů, tedy tam, 
kde bude skladiště stát. V pondělí 
6. 5. byla garáž dodána a posta-
vena na připravené místo. Mezi 
výše uvedenými hlavními pracemi 
se prolínala manipulace s mate-
riálem v omezeném prostoru, pře-
devším s paletami dlažby, kterou 
jsme po jednotlivých kusech pře-
sunovali „zleva doprava“ tak, 
abychom si vytvořili volný prostor 
pro dláždění. V současné době 
zbývá přesunout zbylé palety na 
již hotovou plochu, tedy do gará-
že a dodělat zbytek nádvoří. Pře-
sunout znamená opět ručně pře-
rovnat z palety na paletu, protože 
pohyb techniky není v těchto pod-
mínkách možný.

Ať nám to aspoň trochu chro-
nologicky ladí, vtěsnám mezi samou 
práci i jeden výjezd k mimořádné 
události. V sobotu 27. dubna 
po 18.hodině byl naší jednotce 
vyhlášen poplach – kouř v domě, 
Malá Bukovina. Přesto, že se k vý-
jezdu sbíháme z různých koutů 
obce, dorazili jsme na místo zá-
sahu jen na dohled za hasiči ze 
stanice HZS v České Kamenici. 
Někteří naši členové poskytovali 
první jednotce asistenci, jiní za-
jišťovali dopravu v dotčeném úse-
ku komunikace. V době příjezdu 
obou jednotek již bylo po zdroji 
kouře, kterým byly vznícené saze 
v komíně. Příslušníci HZS z první 
jednotky tedy pouze vyčistili a 
zkontrolovali komín, zda nedošlo 
k jeho poškození.

V mezičase při úpravách ná-
dvoří jsme stihli ještě dvě větší 
akce. Jak každý ví, 30. dubna se 
koná pálení čarodějnic. U nás ve 
Velké Bukovině má organizátors-

Hasiči Velká Bukovina
ké otěže v rukou obec a spolky 
pomáhají s realizací. Stejně jako 
v předchozích letech zajistili za-
městnanci obce dřevo, hasiči po-
stavili hranici, kterou zapálili, po-
starali se o dohled nad ohněm 
a následné dohašení žhavých zbyt-
ků ohniště. Kulturní komise  měla 
za úkol zorganizovat zábavu pro 
děti a obsluhu občerstvení.

Hned 2. května vztyčili hasiči 
na křižovatce májku. Všichni sa-
mozřejmě víme, že by májka měla 
stát již 1.5., avšak ne vždy je mož-
né se držet tradic. Také je možná 
hezký pohled, když parta silných 

mužů staví májku pomocí žebříků 
a lan. Já říkám, že tradice je hez-
ká věc, ale pokrok nezastavíš. Zde 
bych chtěl poděkovat Zd. Mrač-
kovi ml., který májku pomocí ra-
mene vyvážečky dřeva bravurně po-
stavil. Pokud jsem se někde v úvo-
du příspěvku zmínil o tom, že jsme 
se nezastavili, tak tím myslím ne-
zastavili. Měsíci od počátku roku 
se mezi všemi činnostmi totiž pro-
línají ještě přípravy oslav 145. vý-
ročí založení SDH Velká Bukovina, 
ale o tom zase na jiném místě
v jiném článku.

Roman Vojta

V pátek 19. dubna se ve Velké 
Bukovině, Malé Bukovině a Kar-
lovce uskutečnila akce „ÚKLID NAŠÍ 
OBCE“. Ve slunné dopoledne se 
sešlo přibližně na 30 dobrovolní-
ků, kteří vyfasovali ochranné po-
můcky, pytle na odpad a s vervou 
vyrazili do všech třech částí naší 
obce. Výsledkem byla velká fůra 
nasbíraných odpadků, z nichž vět-
šina byla  roztřízena do kontejne-
rů na separovaný odpad (zde bych 
velice rád poděkoval paní Ivaničo-
vé)  a zbytek se odvezl na sklád-
ku. Na závěr akce bylo připraveno  
opékáním buřtíků a drobné občerst-
vením pro všechny účastníky na 

zahradě MŠ. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat nejen jménem svým, 
ale také jménem celé obce Velká 
Bukovina všem zúčastněným za 
jejich dobře odvedenou práci. Dě-
kuji též členům kulturní komise 
Velká Bukovina a pracovníkům 
obce Velká Bukovina, kteří ve spo-
lupráci s Obecním úřadem celou 
akci připravili a zorganizovali. Do 
budoucna jsou v plánu další po-
dobné akce a věřím, že ti kdo dub-
nový úklid propásli, si nenechají 
ujít příští příležitost.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce Velká Bukovina

V Bukovině se uklízelo

AKCE V OBCI STRUŽNICE
červen – srpen 2019

Více informací a další akce na www.obecstruznice.cz

27. 6. 

10. 8.

16. až 18. 8.

LETNÍ KINO po setmění hřiště Stružnice 

VAVŘINECKÁ POUŤ  Jezvé

STRUŽNICKÁ NOTA hřiště Stružnice

(vystoupení country kapel)
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mědělcům a většinu dne nás zá-
sobil drobným, ale vytrvalým deš-
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těže nedošlo. Ona taková mokrá 
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zavelel starosta SDH ke slavnost-
nímu nástupu přítomných jedno-
tek a požádal Mgr. Hrubého o po-

žehnání novému automobilu. Po 
provedení obřadu promluvil sta-
rosta o historii sboru a předal na-
stoupeným jednotkám Pamětní 
listy a upomínkové předměty na 
dnešní den. Následně v roli sta-
rosty obce připnul na historický 
prapor SDH pamětní stuhu, kte-
rou k výročí založení věnovala Obec 
Velká Bukovina. Poté přednesl 
svou řeč starosta Okresního sdru-
žení hasičů Děčín, který byl spo-
lečně se starostou okrsku Bene-
šov nad Pl. naším čestným hos-
tem. Na závěr proslovu udělil sta-
rosta OSH u příležitosti 100. vý-
ročí vzniku samostatného Česko-
slovenska SDH Velká Bukovina 
Pamětní list a medaili ke 145. vý-
ročí založení. 

Od počátku akce byla na ploše 
hřiště vystavena kontejnerová mo-
bilní čerpací stanice MČS20-
1500K1, kterou přivezli příslušníci 
HZS ze stanice Litoměřice. MČS je 
určena k čerpání velkého množst-
ví vody, při záplavách z velkých 
zatopených prostor, z lagun a po-
dobně. Umožňuje čerpání i sil-
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riabilního ručního vyprošťovacího 
nástroje (VRVN) v podání přísluš-
níků HZS ze stanice Česká Kame-
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po vyproštění převzali k ošetření 
Záchranáři Česká Kamenice, z.s. 
Člen týmu záchranářů předvedl 
přihlížejícím v hale první pomoc 
a život zachraňující úkony, které 
si mohli zájemci sami vyzkoušet. 
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ním období, kdy se konaly pouze 
pravidelné srazy ve zbrojnici a po-
vinné akce, jako je Výroční valná 
hromada a Hasičský ples, se s pří-
chodem jara činnost hasičů ob-
novila.

Ještě v únoru zajistil strojník 
J. Kucharovič technickou kontrolu 
Š 706 RTHP – CAS 25. Mnohé čte-
náře jistě napadne, že je to běžná 
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STK každý rok). Věřte tomu, že to 
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ným, který má čas na STK s cister-
nou zajet.

Dá se říct, že od počátku dub-
na jsme se nezastavili. Jelikož do 
našeho nového dopravního auto-
mobilu nelze v současné době ins-
talovat žádnou vestavbu na vý-
zbroj, je opět aktuální otázka 
pořízení přívěsného vozíku. Tako-
vý vozík se však již ke dvěma au-
tomobilům do zbrojnice nevejde 
a tak jsme se po dohodě s obcí 
rozhodli přistavit ke zbrojnici ple-
chovou garáž na uskladnění ma-
teriálu. Mimo zmíněného vozíku 
třeba i na uložení vojenského sta-
nu, který máme v péči. Objed-
náním garáže začaly plynout naše 
brigádnické dny. Ve skladu chce-
me mít pevnou a rovnou podlahu, 
např. k manipulaci s paletizačním 
vozíkem. K jejímu vybudování se 
hodí zbytky staré zámkové dlažby, 
demontované různě po obci, kte-
ré zabírají místo v ohradě u zbroj-
nice. Část pochází od obecního 
úřadu, část z parku na křižovatce 
anebo z bývalé autobusové za-
stávky. Dále jmenované pracovní 
odpoledne nenásledovala samo-
zřejmě za sebou den po dni tak, 
jak je vypisuji, ale vyšla porůznu 
na rozličné dny v měsíci. Nejdříve 
bylo nutné nadzvednout oplocení 

z pletiva a vykopat základ pro 
uložení obrubníků. Další odpoled-
ne tyto do výkopu uložit a zabe-
tonovat. Příště následuje rozmě-
ření, vykopání a vybetonování pa-
tek pro ukotvení garáže. Potom roz-
voz a urovnání drti pod zámko-
vou dlažbu. Termín dodání a mon-
táže garáže se blíží, takže je třeba 
urychleně položit dlažbu na ploše 
minimálně 6x5 metrů, tedy tam, 
kde bude skladiště stát. V pondělí 
6. 5. byla garáž dodána a posta-
vena na připravené místo. Mezi 
výše uvedenými hlavními pracemi 
se prolínala manipulace s mate-
riálem v omezeném prostoru, pře-
devším s paletami dlažby, kterou 
jsme po jednotlivých kusech pře-
sunovali „zleva doprava“ tak, 
abychom si vytvořili volný prostor 
pro dláždění. V současné době 
zbývá přesunout zbylé palety na 
již hotovou plochu, tedy do gará-
že a dodělat zbytek nádvoří. Pře-
sunout znamená opět ručně pře-
rovnat z palety na paletu, protože 
pohyb techniky není v těchto pod-
mínkách možný.

Ať nám to aspoň trochu chro-
nologicky ladí, vtěsnám mezi samou 
práci i jeden výjezd k mimořádné 
události. V sobotu 27. dubna 
po 18.hodině byl naší jednotce 
vyhlášen poplach – kouř v domě, 
Malá Bukovina. Přesto, že se k vý-
jezdu sbíháme z různých koutů 
obce, dorazili jsme na místo zá-
sahu jen na dohled za hasiči ze 
stanice HZS v České Kamenici. 
Někteří naši členové poskytovali 
první jednotce asistenci, jiní za-
jišťovali dopravu v dotčeném úse-
ku komunikace. V době příjezdu 
obou jednotek již bylo po zdroji 
kouře, kterým byly vznícené saze 
v komíně. Příslušníci HZS z první 
jednotky tedy pouze vyčistili a 
zkontrolovali komín, zda nedošlo 
k jeho poškození.

V mezičase při úpravách ná-
dvoří jsme stihli ještě dvě větší 
akce. Jak každý ví, 30. dubna se 
koná pálení čarodějnic. U nás ve 
Velké Bukovině má organizátors-

Hasiči Velká Bukovina
ké otěže v rukou obec a spolky 
pomáhají s realizací. Stejně jako 
v předchozích letech zajistili za-
městnanci obce dřevo, hasiči po-
stavili hranici, kterou zapálili, po-
starali se o dohled nad ohněm 
a následné dohašení žhavých zbyt-
ků ohniště. Kulturní komise  měla 
za úkol zorganizovat zábavu pro 
děti a obsluhu občerstvení.

Hned 2. května vztyčili hasiči 
na křižovatce májku. Všichni sa-
mozřejmě víme, že by májka měla 
stát již 1.5., avšak ne vždy je mož-
né se držet tradic. Také je možná 
hezký pohled, když parta silných 

mužů staví májku pomocí žebříků 
a lan. Já říkám, že tradice je hez-
ká věc, ale pokrok nezastavíš. Zde 
bych chtěl poděkovat Zd. Mrač-
kovi ml., který májku pomocí ra-
mene vyvážečky dřeva bravurně po-
stavil. Pokud jsem se někde v úvo-
du příspěvku zmínil o tom, že jsme 
se nezastavili, tak tím myslím ne-
zastavili. Měsíci od počátku roku 
se mezi všemi činnostmi totiž pro-
línají ještě přípravy oslav 145. vý-
ročí založení SDH Velká Bukovina, 
ale o tom zase na jiném místě
v jiném článku.

Roman Vojta

V pátek 19. dubna se ve Velké 
Bukovině, Malé Bukovině a Kar-
lovce uskutečnila akce „ÚKLID NAŠÍ 
OBCE“. Ve slunné dopoledne se 
sešlo přibližně na 30 dobrovolní-
ků, kteří vyfasovali ochranné po-
můcky, pytle na odpad a s vervou 
vyrazili do všech třech částí naší 
obce. Výsledkem byla velká fůra 
nasbíraných odpadků, z nichž vět-
šina byla  roztřízena do kontejne-
rů na separovaný odpad (zde bych 
velice rád poděkoval paní Ivaničo-
vé)  a zbytek se odvezl na sklád-
ku. Na závěr akce bylo připraveno  
opékáním buřtíků a drobné občerst-
vením pro všechny účastníky na 

zahradě MŠ. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat nejen jménem svým, 
ale také jménem celé obce Velká 
Bukovina všem zúčastněným za 
jejich dobře odvedenou práci. Dě-
kuji též členům kulturní komise 
Velká Bukovina a pracovníkům 
obce Velká Bukovina, kteří ve spo-
lupráci s Obecním úřadem celou 
akci připravili a zorganizovali. Do 
budoucna jsou v plánu další po-
dobné akce a věřím, že ti kdo dub-
nový úklid propásli, si nenechají 
ujít příští příležitost.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce Velká Bukovina

V Bukovině se uklízelo

AKCE V OBCI STRUŽNICE
červen – srpen 2019

Více informací a další akce na www.obecstruznice.cz

27. 6. 

10. 8.

16. až 18. 8.

LETNÍ KINO po setmění hřiště Stružnice 

VAVŘINECKÁ POUŤ  Jezvé

STRUŽNICKÁ NOTA hřiště Stružnice

(vystoupení country kapel)



Týden před velikonočními svát-
ky přivítal nově vzniklý farní děts-
ký klub "eFKo" na faře v Horní Po-
lici děti z MŠ z Horní Police. Za 
doprovodu svých pedagogů si zde 
děti vyráběly velikonoční přáníč-
ka, kterými udělali radost svým 
rodičům. Při této návštěvě se far-
ní klub a vedení MŠ dohodly na užší 
spolupráci. Další společnou akcí 
bude oslava farního dětského dne 
na faře, dne 6. 6. 2019. 

Děti předškolního věku jsou 
zvány od 15-ti hodin na dětský 
program. 

Žáci základních škol od 17-ti 
hodin na „kouzelnický“ program. 
Všechny děti jsou srdečně vítány! 

Za farní dětský klub,
Peter Mareš 777 709 720

(foto poskytnuto
MŠ z Horní Police)

Nové přátelství v Horní Polici
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to večer všichni hezky užili a do-
konce nejen malí, ale i velcí si moh-
li zasoutěžit při hrátkách, které si 
připravila Kulturní komise. 

Obec Velká Bukovina s Kultur-
ní komisí obce děkují všem ob-
čanům za účast na všech pořáda-
ných akcích, samozřejmě do bu-
doucna bychom si všichni přáli ješ-
tě více místních účastníků. 

Jiřina Kavková
Foto archiv obce Velká Bukovina

ozdoby a především radost z vlast-
noručně vyrobených věcí. Kdo chtěl, 
upletl si také svoji pomlázku. Dě-
kujeme za hojnou účast a těšíme 
se na další plánované dílničky.

30. duben býval dříve hlavně 
filipojakubskou nocí, dnes každý 
ví, že je to den pálení čarodějnic. 
Bukovinští hasiči si připravili i 
přes nepřízeň počasí krásnou vat-
ru, vedlejší menší ohýnek sloužil 
pro opékání buřtíků, které tradič-
ně zakoupila obec. Počasí se na-
konec umoudřilo, a tak jsme si ten-

struované hale místního fotbalo-
vého hřiště se sešli dětičky i po-
řadatelé v úžasných maskách, 
většina dětí dokonce tematických 
z různých částí zeměkoule, za což 
mají obrovskou pochvalu. V zá-
bavných soutěžích si děti vyzkou-
šely své dovednosti, za což získá-
valy různé odměny. O občerstvení 
se postarali místní hasiči ve spo-
lupráci s obecním úřadem. Potě-
šující pro pořadatele byla velmi 
hojná účast nejen místních, ale i 
přespolních, což značí, že tyto na-
še bukovinské akce získávají stále 
více na oblibě a věhlasu i za hra-
nicí obce. 

Před Velikonocemi si Kulturní ko-
mise obce připravila velikonoční 
dílničky, kde si nejen děti, ale i dos-
pělí vyzkoušeli a vyrobili různé té-
matické ozdoby na nadcházející 
jarní svátky. Zúčastnění si odná-
šeli domů krásné věnce, voskem 
malovaná vajíčka, různé papírové 

Letošní bláznivé jarní počasí 
nemělo žádný vliv na kulturní dě-
ní ve Velké Bukovině. Obecní úřad 
ve spolupráci s Kulturní komisí ob-
ce nachystal mnoho zábavných 
akcí. Hned první březnový víkend 
jsme se vydali na již tradiční ma-
sopustní putování po všech třech 
našich obcích. K zakoupení byly za-
bíjačkové pochoutky, výborný gu-
lášek a sladké koláčky. Již při shro-
máždění masek nám hráli harmo-
nikáři, kteří zajistili na vyzdobe-
ném voze i hudební doprovod na 
cestě. Opět se sešlo mnoho krás-
ných masek a nemalá část z nich 
se také vydala na tradiční průvod, 
kdy občané na obvyklých stano-
vištích ve Velké a Malé Bukovině 
a na Karlovce připravili chutné 
občerstvení, za což jim patří velké 
poděkování. 

Další již tradiční akcí byl děts-
ký karneval – a to na téma „Ces-
ta kolem světa“. V nově zrekon-

Jaro ve Velké Bukovině

Diamantová
svatba

Dne 25. 4. 2019 oslavili Jaroslava a Antonín Valentovi krásných 
60 let společného života. Tímto jim blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví a plno krásných chvil.

Oslava 40. výročí založení Dobrovolného 
hasičského sboru ve Velké Bukovině 

majetku vrchnosti z Velké Bukovi-
ny. V roce 1732 připadlo panství 
skrze prodej do majetku velkové-
vodkyně Toskánské (zaznamená-
no v Benešovském okresním ka-
lendáři). V roce 1734 byla panst-
vem hospoda prodána. Koupil ji 
muž jménem Pressler. Ten pak pro-
dal hostinec jednomu ze Struž-
nice -“Zimmer“. V roce 1757 vlast-
nili hostinec Franz a Antonia 
Hellerovi. 

Roku 1775 přešla do majetku 
rodiny Josefa Piesche. Wenzel Pies-
che, narozen tam v roce 1800, 
vlastnil do roku 1855. Josef Pies-
che, narozen 1824, vlastnil 1855 
– 1891. Emil Piesche (narozen 
1863) vlastnil od roku 1891.

Hostinec stojí v dnešní podobě 
od roku 18xx, kdy byl přestavěn 
majitelem …  Pieschem. Na místě, 
kde stojí dnešní hospoda, se ve 
starých časech nalézal rybník. 
Starý dům, dřevěná budova, stála 
ještě roku 1860. Dle starých svěd-
ků měla okna vyplněna terčíky 
skla, zalitými do olova. Z této hos-
pody zůstala do dnešních časů 
vystavená stodola, přestavěná 
na uložení hasičské stříkačky 
„Spritzenhaus“. Hospoda stála 
nedaleko silnice spojující Žandov 
a Českou Kamenici. Tato prastará 

hasičský sbor. Bylo to v pozdním 
podzimu a prvním představeným 
sboru byl Josef Nietsche z čp. 65. 
Ten byl též významným sponzo-
rem sboru.

V části Spolky ve Velké Bu-
kovině se píše, že: Dobrovolný 
sbor hasičstva v roce 1873 byl 
založen Josefem Nietschem z čp. 
65,který se stal současně velite-
lem sboru. S velkými zásluhami 
byl velitelem od 1873 – 1886. 
Od roku 1886 – 1901 byl veli-
telem sedlák Johann Weikert 
z čp. 88.V roce 1902 se stal veli-
telem pekařský mistr Rudolf Pal-
me z čp. 36.

V přehledu o požárech se 
můžeme dočíst: V roce 1873 
hořel obytný dům čp. 13 Josefa 
Pietsche. 

V části Číslování domů z ro-
ku 1909 je evidence domů, ma-
jitelů, povolání a přezdívek.

Čp. 13, Pietsche Emil, hostins-
ký a řezník, „die Schenke“.

V části Hostince ve Velké 
Bukovině v roce 1909 se píše: 
Ve spodní části obce: Hostinec 
„U města Pražského“ pana Emila 
Piest-che v čp. 13. Jméno tohoto 
domu jest zahaleno oparem div-
ných časů. Je to snad nejstarší 
hostinec, za starých časů patřil do 

vod vydal ku Weikertově hostinci, 
kde byl připraven prostor pro osla-
vu. Představitel Benešovského žup-
ního sboru Franz Theissig pozdra-
vil všechny jménem celého sdru-
žení hasičstva a zejména členy vel-
kobukovinského hasičstva. Po něm 
držel slavnostní řeč starosta Ernst 
Patzner, který všechny krátce po-
zdravil vroucími slovy, jenž po-
těšila zejména naše hasiče. Náš 
sbor byl založen krátce po jed-
nom velkém požáru, kdy hořel 
hostinec pana Pietsche. Bylo to 
16. 11. 1873. Tehdy byl z nevy-
hnutelných důvodů hned druhý 
den založen dobrovolný hasičský 
sbor, který byl prvním sborem v 
okrese Benešovském. V roce 1878 
povstal sbor okresu Benešovs-
kého. Po celých 40 let měl sbor 
stále plné ruce práce. Zúčastnil se 
hašení 20 požárů v místě a 37 po-
žárů v okolí. Svou řečí starosta též 
ocenil zájem všech přítomných 
o svou milovanou domovinu. Poté 
k poslechu i tanci hrály hudební 
kapely z Velké Bukoviny a Žando-
va až do pozdních nočních hodin.

Na jiných místech v Pa-
mětnici se píše: V roce 1873 
vypukl u Josefa Pietsche požár, 
shořela střecha. V tomto roce byl 
ve vsi Velká Bukovina založen 

V neděli dne 29. 6. 1914 zapo-
čala oslava 40. výročí založení 
Dobrovolného hasičského sboru 
ve Velké Bukovině, spojená s osla-
vou založení župního sboru Bene-
šovského, který oslavoval 35. na-
rozeniny. Celou oslavu provázelo 
krásné počasí, které přispělo ku vše-
obecně dobré pohodě.

Slavnost začala dopoledne slav-
nostní bohoslužbou v malobuko-
vinském farním kostele a polože-
ním věnce na sousedním hřbitově 
ku cti zemřelých členů hasičského 
sboru. Po návratu do Velké Buko-
viny proběhl akt vyznamenání 21 
zakládajících členů diplomy. O jed-
né hodině odpolední se usku-
tečnil slavnostní nástup hasičs-
kých jednotek z Valkeřic (Algers-
dorf), Starého Šachova (Altscho-
kau), Benešova (Bensen), Františ-
kova (Franzenthal), Velké Veleně 
(Grosswöhlen), Heřmanova (Her-
mersdorf), Karlovky (Karlsthal), 
Malé Bukoviny (Kleinbocken), Ma-
lého Šachova (Kleinschokau), 
Malé Veleně (Klein Wöhl), Dolních 
Habartic (Nieder Ebersdorf), Žan-
dova (Sandau), Radče (Schos-
sendorf) a Kerhartic (Gersdorf). 

Slavnosti se též účastnili před-
stavení obcí, kteří přivítali sváteč-
ní hosty. Poté se slavnostní prů-

Z Pamětnice obce Velká Bukovina (zajistil Ing. David Tröschel,
přeložil Roman Řezáč, zapsal kronikář Jaroslav Pokorný)
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přespolních, což značí, že tyto na-
še bukovinské akce získávají stále 
více na oblibě a věhlasu i za hra-
nicí obce. 

Před Velikonocemi si Kulturní ko-
mise obce připravila velikonoční 
dílničky, kde si nejen děti, ale i dos-
pělí vyzkoušeli a vyrobili různé té-
matické ozdoby na nadcházející 
jarní svátky. Zúčastnění si odná-
šeli domů krásné věnce, voskem 
malovaná vajíčka, různé papírové 

Letošní bláznivé jarní počasí 
nemělo žádný vliv na kulturní dě-
ní ve Velké Bukovině. Obecní úřad 
ve spolupráci s Kulturní komisí ob-
ce nachystal mnoho zábavných 
akcí. Hned první březnový víkend 
jsme se vydali na již tradiční ma-
sopustní putování po všech třech 
našich obcích. K zakoupení byly za-
bíjačkové pochoutky, výborný gu-
lášek a sladké koláčky. Již při shro-
máždění masek nám hráli harmo-
nikáři, kteří zajistili na vyzdobe-
ném voze i hudební doprovod na 
cestě. Opět se sešlo mnoho krás-
ných masek a nemalá část z nich 
se také vydala na tradiční průvod, 
kdy občané na obvyklých stano-
vištích ve Velké a Malé Bukovině 
a na Karlovce připravili chutné 
občerstvení, za což jim patří velké 
poděkování. 

Další již tradiční akcí byl děts-
ký karneval – a to na téma „Ces-
ta kolem světa“. V nově zrekon-

Jaro ve Velké Bukovině

Diamantová
svatba

Dne 25. 4. 2019 oslavili Jaroslava a Antonín Valentovi krásných 
60 let společného života. Tímto jim blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví a plno krásných chvil.

Oslava 40. výročí založení Dobrovolného 
hasičského sboru ve Velké Bukovině 

majetku vrchnosti z Velké Bukovi-
ny. V roce 1732 připadlo panství 
skrze prodej do majetku velkové-
vodkyně Toskánské (zaznamená-
no v Benešovském okresním ka-
lendáři). V roce 1734 byla panst-
vem hospoda prodána. Koupil ji 
muž jménem Pressler. Ten pak pro-
dal hostinec jednomu ze Struž-
nice -“Zimmer“. V roce 1757 vlast-
nili hostinec Franz a Antonia 
Hellerovi. 

Roku 1775 přešla do majetku 
rodiny Josefa Piesche. Wenzel Pies-
che, narozen tam v roce 1800, 
vlastnil do roku 1855. Josef Pies-
che, narozen 1824, vlastnil 1855 
– 1891. Emil Piesche (narozen 
1863) vlastnil od roku 1891.

Hostinec stojí v dnešní podobě 
od roku 18xx, kdy byl přestavěn 
majitelem …  Pieschem. Na místě, 
kde stojí dnešní hospoda, se ve 
starých časech nalézal rybník. 
Starý dům, dřevěná budova, stála 
ještě roku 1860. Dle starých svěd-
ků měla okna vyplněna terčíky 
skla, zalitými do olova. Z této hos-
pody zůstala do dnešních časů 
vystavená stodola, přestavěná 
na uložení hasičské stříkačky 
„Spritzenhaus“. Hospoda stála 
nedaleko silnice spojující Žandov 
a Českou Kamenici. Tato prastará 

hasičský sbor. Bylo to v pozdním 
podzimu a prvním představeným 
sboru byl Josef Nietsche z čp. 65. 
Ten byl též významným sponzo-
rem sboru.

V části Spolky ve Velké Bu-
kovině se píše, že: Dobrovolný 
sbor hasičstva v roce 1873 byl 
založen Josefem Nietschem z čp. 
65,který se stal současně velite-
lem sboru. S velkými zásluhami 
byl velitelem od 1873 – 1886. 
Od roku 1886 – 1901 byl veli-
telem sedlák Johann Weikert 
z čp. 88.V roce 1902 se stal veli-
telem pekařský mistr Rudolf Pal-
me z čp. 36.

V přehledu o požárech se 
můžeme dočíst: V roce 1873 
hořel obytný dům čp. 13 Josefa 
Pietsche. 

V části Číslování domů z ro-
ku 1909 je evidence domů, ma-
jitelů, povolání a přezdívek.

Čp. 13, Pietsche Emil, hostins-
ký a řezník, „die Schenke“.

V části Hostince ve Velké 
Bukovině v roce 1909 se píše: 
Ve spodní části obce: Hostinec 
„U města Pražského“ pana Emila 
Piest-che v čp. 13. Jméno tohoto 
domu jest zahaleno oparem div-
ných časů. Je to snad nejstarší 
hostinec, za starých časů patřil do 

vod vydal ku Weikertově hostinci, 
kde byl připraven prostor pro osla-
vu. Představitel Benešovského žup-
ního sboru Franz Theissig pozdra-
vil všechny jménem celého sdru-
žení hasičstva a zejména členy vel-
kobukovinského hasičstva. Po něm 
držel slavnostní řeč starosta Ernst 
Patzner, který všechny krátce po-
zdravil vroucími slovy, jenž po-
těšila zejména naše hasiče. Náš 
sbor byl založen krátce po jed-
nom velkém požáru, kdy hořel 
hostinec pana Pietsche. Bylo to 
16. 11. 1873. Tehdy byl z nevy-
hnutelných důvodů hned druhý 
den založen dobrovolný hasičský 
sbor, který byl prvním sborem v 
okrese Benešovském. V roce 1878 
povstal sbor okresu Benešovs-
kého. Po celých 40 let měl sbor 
stále plné ruce práce. Zúčastnil se 
hašení 20 požárů v místě a 37 po-
žárů v okolí. Svou řečí starosta též 
ocenil zájem všech přítomných 
o svou milovanou domovinu. Poté 
k poslechu i tanci hrály hudební 
kapely z Velké Bukoviny a Žando-
va až do pozdních nočních hodin.

Na jiných místech v Pa-
mětnici se píše: V roce 1873 
vypukl u Josefa Pietsche požár, 
shořela střecha. V tomto roce byl 
ve vsi Velká Bukovina založen 

V neděli dne 29. 6. 1914 zapo-
čala oslava 40. výročí založení 
Dobrovolného hasičského sboru 
ve Velké Bukovině, spojená s osla-
vou založení župního sboru Bene-
šovského, který oslavoval 35. na-
rozeniny. Celou oslavu provázelo 
krásné počasí, které přispělo ku vše-
obecně dobré pohodě.

Slavnost začala dopoledne slav-
nostní bohoslužbou v malobuko-
vinském farním kostele a polože-
ním věnce na sousedním hřbitově 
ku cti zemřelých členů hasičského 
sboru. Po návratu do Velké Buko-
viny proběhl akt vyznamenání 21 
zakládajících členů diplomy. O jed-
né hodině odpolední se usku-
tečnil slavnostní nástup hasičs-
kých jednotek z Valkeřic (Algers-
dorf), Starého Šachova (Altscho-
kau), Benešova (Bensen), Františ-
kova (Franzenthal), Velké Veleně 
(Grosswöhlen), Heřmanova (Her-
mersdorf), Karlovky (Karlsthal), 
Malé Bukoviny (Kleinbocken), Ma-
lého Šachova (Kleinschokau), 
Malé Veleně (Klein Wöhl), Dolních 
Habartic (Nieder Ebersdorf), Žan-
dova (Sandau), Radče (Schos-
sendorf) a Kerhartic (Gersdorf). 

Slavnosti se též účastnili před-
stavení obcí, kteří přivítali sváteč-
ní hosty. Poté se slavnostní prů-

Z Pamětnice obce Velká Bukovina (zajistil Ing. David Tröschel,
přeložil Roman Řezáč, zapsal kronikář Jaroslav Pokorný)
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Redakce Regionálního zpravo-
daje přeje všechno nejlepší, hod-
ně zdraví, pohody a radosti do dal-
ších let těmto jubilantům:

60 let
Myšková Hana
Špaček Petr
Heranová Zuzana
Košťáková Táňa
Krajčír Pavol
Krejzová Jaroslava
Herman Karel
Peluňka Milan

65 let
Krška Jaroslav

Šrédlová Olga
Chvalová Wanda
Gonosová Květa
Hučková Marcela
Stankovičová Jana
Hamrová Libuše
Šulc Radomil
Šamšová Marcela
Šmíd Petr
Gallo Jan
Ryšavá Marie
Hendrych Jiří

70 let
Humhal Jiří
Sladomel Zdeněk
Svobodová Marta

Společenská kronika
Šestáková Božena
Kušnierik Štefan
Slavík Josef
Tomášek Jaroslav
Marečková Hana
Vlach Vladislav
Šmatlák Jan
Nápravníková Libuše
Kmeť František
Votroubek Milan
Paslavský Jan
Zákostelecká Libuše
Janovský  Václav

75 let
Strnadová Zdeňka
Hauserová Jana

Bříšková Jana
Novotná Jiřina
Bartůňková  Marie 

80 let
Krupička Miroslav

85 let
Sedláčková Květoslava

90 let
Sedláčková Květoslava

V sobotu 18. května se na hřiš-
ti SK Starý Šachov uskutečnilo ví-
tání občánků. Tentokrát jsme při-
vítali jedno děvčátko a dva chlap-
ce. Slečna Šárka Kontová před-
nesla básně na uvítanou do no-
vého života. Paní starostka pogra-
tulovala rodičům a maminkám pře-
dala květinu.

Nový občánci byli zapsáni do 
pamětní knihy, rodiče obdrželi pa-

mětní list a pro své miminko dosta-
li hračku a dětskou soupravu pří-
borů. Fotografie z tohoto sváteč-
ního dne pořídila paní Marie Va-
lentová.

Všem dětem i rodičům přeje-
me spokojený a klidný život v na-
ší obci.

Marcela Josková,
starostka obce

VÍTÁNÍ NOVĚ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ
VE STARÉM ŠACHOVĚ

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 proběh-
lo na Obecním úřadě ve Stružnici 
vítání nových občánků obce. Cel-
kem bylo pozváno 5 dětiček, které 
se narodily do konce roku 2018.

Starostka obce Ing. Monika Ha-
bartová přivítala tyto nové občán-
ky: Čeňka Kokyho, Marii Kubel-
kovou, Jana Ulmana, Jonáše Haš-
ka a Mikuláše Měkotu.  

Děti z mateřské školky s paní 
učitelkami připravily krásné pás-

mo, rodiče složili slib, který potvr-
dili svým podpisem do naší kro-
niky. Maminky dětí obdržely od ob-
ce kytičku a malý finanční obnos, 
děti plyšovou ovečku a knihu děts-
kých říkadel a tatínkové? Ti přece 
už dvě zlatíčka mají: maminku 
a děťátko.

Přejeme všem novým občán-
kům i jejich rodičům hodně zdra-
víčka a rodinné pohody.

Starostka obce Stružnice

Vítání občánků ve Stružnici

dobrovolných hasičů s 91.966 čle-
ny. Tehdy „zemská ústřední ha-
sičská jednota království České-
ho“ patřila s jednotou bavorskou 
k největším organizovaným ha-
sičským sdružením na světě. Pol-
itický okres Děčín tehdy čítal 
13.517 domů a 90.736 obyvatel a 
zastupitelské okresy: Benešov 
nad Ploučnicí, Děčín a Česká Ka-
menice, které měly 60 hasičských 
sborů s 5.404 činnými členy. Čes-
kokamenická okresní hasičská jed-
nota čítala 15 hasičských sborů s 
1.782 činnými členy a starostou 
J. Hegenbarthem. 

coval příručku s německým ná-
zvem FREIWILIGE POMPIERS-
KORPS. Byl též vynálezcem stroje 
„přivodič vody“, na který mu byl 
udělen patent. V roce 1855 byl 
vydán český překlad knihy Dobro-
volné hasičské sbory. Příručka 
sloužila i dalším dobrovolným ha-
sičským sborům v království Čes-
kém. 
Reginald CZERMAK z Teplic ve 
své knize z roku 1888 „Deset let 
hasičského spolčování v královst-
ví Českém“ uvádí, že v době sčí-
tání 13. listopadu 1887 náleželo 
k zemské jednotě již 1714 sborů 

silnice z Kravař přes Žandov do 
České Kamenice.

Tolik tedy z Pamětnice ob-
ce Velká Bukovina.

K dobrovolným hasičům v oko-
lí je třeba uvést, že jako první byl 
ve střední Evropě založen dobro-
volný hasičský sbor v roce 1850 
v Zákupech v království Českém 
za Rakousko-Uherské monarchie 
(podle knihy „Dějiny hasičstva na 
Českolipsku“, vydané v roce 2010, 
autor Vladimír Jelínek). Zaklada-
telem zákupského hasičského sbo-
ru byl Ferdinand Leitenberger, bý-
valý vojenský rytmistr. Ten vypra-

silnice bývala kdysi jen prašnou 
vyježděnou stezkou a která se do-
dnes používá jako jízdní cesta, jenž 
se táhne směrem od cihelny pod 
Dubovkou ku zámku a je hluboce 
zaříznuta v úvozu. Poté přetíná 
potok u domu čp. 6 (Schaffer), 
kde ústí do obecní silnice. Před stav-
bou této silnice museli formani 
přejíždět pěkně dlouhou štreku, 
aby potok přejeli. Mezi domy čp. 
9 (Weikert) a čp. 10 (Janich) opouš-
tí stará stezka vesnici a vede pro-
ti „Zdi“ dále. Široká panská sil-
nice byla vystavena až v letech 
1820 – 1831, jako nová císařská 

31.8.2019
7.9.2019
LISTOPAD

NOHEJBALOVÝ DEN
ZÁVOD NA MOPEDECH
POSEZENÍ PRO POKROČILÉ

ROZSVÍCENÍ VANOČNÍHO STROMU
SILVESTR

PROSINEC
31.12.2019

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
S ŽIVOTEM V OBCI STRUŽNICE

Celkem zareagovalo 96 res-
pondentů a odpovědí na dané 
otázky dopadly takto:

vedení obce rozhodně zajímají.
Dotazník měl 19 otázek a byl 

zpracován i vyhodnocen zdarma po-
mocí SURVIO – on-line dotazníků.

s životem v obci Stružnice“. Na 
úvodní stránce vás ujišťuji, že do-
tazník je dobrovolný a anonymní 
a že názory našich spoluobčanů 

Na začátku měsíce dubna 
jsem požádala vás, obyvatele 
všech částí obce Stružnice, o vy-
plnění „Dotazníku spokojenosti 

Otázka č. 3: Co se Vám na naší obci nelíbí? Doplnění k tabulce - občanům se v obci nelíbí: 

- časté vypínání pouličního osvětlení, nevypínání osvětlení v noci
- zastaralé webové stránky, nepoužívání rozhlasu
- pálení trávy a listí na zahradách
- nedělní a sváteční klid – řezání dřeva, sekání trávy, střílení rachejtlí
- kamionová doprava, rychlost projíždějících aut, nedodržování
rychlosti v obci 

- technický stav místních komunikací
- 

Možnosti Počet odpovědí

Nedostatečný kulturní život

Nezájem lidí o obec

Nedostatek obchodů a služeb

Veřejná doprava

Veřejná doprava

51

38

25

21

15

Otázka č. 2: Co se Vám na naší obci nejvíce líbí?

Příznivé ŽP

Doprav. obslužnost

Mezilidské vztahy

Možnosti Počet odpovědí

Klidný život

Blízkost přírody

59

63

27

24

17

Dokud bylo hřiště, bylo to lepší

Zatím není co chválit

Bohužel nic

Jiné názory

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije?

Klady Počet odpovědí

Velmi dobře

Spíše dobře

28

63

Zápoory Počet odpovědí

Spíše špatně

Velmi špatně

3

2
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Redakce Regionálního zpravo-
daje přeje všechno nejlepší, hod-
ně zdraví, pohody a radosti do dal-
ších let těmto jubilantům:

60 let
Myšková Hana
Špaček Petr
Heranová Zuzana
Košťáková Táňa
Krajčír Pavol
Krejzová Jaroslava
Herman Karel
Peluňka Milan

65 let
Krška Jaroslav

Šrédlová Olga
Chvalová Wanda
Gonosová Květa
Hučková Marcela
Stankovičová Jana
Hamrová Libuše
Šulc Radomil
Šamšová Marcela
Šmíd Petr
Gallo Jan
Ryšavá Marie
Hendrych Jiří

70 let
Humhal Jiří
Sladomel Zdeněk
Svobodová Marta

Společenská kronika
Šestáková Božena
Kušnierik Štefan
Slavík Josef
Tomášek Jaroslav
Marečková Hana
Vlach Vladislav
Šmatlák Jan
Nápravníková Libuše
Kmeť František
Votroubek Milan
Paslavský Jan
Zákostelecká Libuše
Janovský  Václav

75 let
Strnadová Zdeňka
Hauserová Jana

Bříšková Jana
Novotná Jiřina
Bartůňková  Marie 

80 let
Krupička Miroslav

85 let
Sedláčková Květoslava

90 let
Sedláčková Květoslava

V sobotu 18. května se na hřiš-
ti SK Starý Šachov uskutečnilo ví-
tání občánků. Tentokrát jsme při-
vítali jedno děvčátko a dva chlap-
ce. Slečna Šárka Kontová před-
nesla básně na uvítanou do no-
vého života. Paní starostka pogra-
tulovala rodičům a maminkám pře-
dala květinu.

Nový občánci byli zapsáni do 
pamětní knihy, rodiče obdrželi pa-

mětní list a pro své miminko dosta-
li hračku a dětskou soupravu pří-
borů. Fotografie z tohoto sváteč-
ního dne pořídila paní Marie Va-
lentová.

Všem dětem i rodičům přeje-
me spokojený a klidný život v na-
ší obci.

Marcela Josková,
starostka obce

VÍTÁNÍ NOVĚ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ
VE STARÉM ŠACHOVĚ

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 proběh-
lo na Obecním úřadě ve Stružnici 
vítání nových občánků obce. Cel-
kem bylo pozváno 5 dětiček, které 
se narodily do konce roku 2018.

Starostka obce Ing. Monika Ha-
bartová přivítala tyto nové občán-
ky: Čeňka Kokyho, Marii Kubel-
kovou, Jana Ulmana, Jonáše Haš-
ka a Mikuláše Měkotu.  

Děti z mateřské školky s paní 
učitelkami připravily krásné pás-

mo, rodiče složili slib, který potvr-
dili svým podpisem do naší kro-
niky. Maminky dětí obdržely od ob-
ce kytičku a malý finanční obnos, 
děti plyšovou ovečku a knihu děts-
kých říkadel a tatínkové? Ti přece 
už dvě zlatíčka mají: maminku 
a děťátko.

Přejeme všem novým občán-
kům i jejich rodičům hodně zdra-
víčka a rodinné pohody.

Starostka obce Stružnice

Vítání občánků ve Stružnici

dobrovolných hasičů s 91.966 čle-
ny. Tehdy „zemská ústřední ha-
sičská jednota království České-
ho“ patřila s jednotou bavorskou 
k největším organizovaným ha-
sičským sdružením na světě. Pol-
itický okres Děčín tehdy čítal 
13.517 domů a 90.736 obyvatel a 
zastupitelské okresy: Benešov 
nad Ploučnicí, Děčín a Česká Ka-
menice, které měly 60 hasičských 
sborů s 5.404 činnými členy. Čes-
kokamenická okresní hasičská jed-
nota čítala 15 hasičských sborů s 
1.782 činnými členy a starostou 
J. Hegenbarthem. 

coval příručku s německým ná-
zvem FREIWILIGE POMPIERS-
KORPS. Byl též vynálezcem stroje 
„přivodič vody“, na který mu byl 
udělen patent. V roce 1855 byl 
vydán český překlad knihy Dobro-
volné hasičské sbory. Příručka 
sloužila i dalším dobrovolným ha-
sičským sborům v království Čes-
kém. 
Reginald CZERMAK z Teplic ve 
své knize z roku 1888 „Deset let 
hasičského spolčování v královst-
ví Českém“ uvádí, že v době sčí-
tání 13. listopadu 1887 náleželo 
k zemské jednotě již 1714 sborů 

silnice z Kravař přes Žandov do 
České Kamenice.

Tolik tedy z Pamětnice ob-
ce Velká Bukovina.

K dobrovolným hasičům v oko-
lí je třeba uvést, že jako první byl 
ve střední Evropě založen dobro-
volný hasičský sbor v roce 1850 
v Zákupech v království Českém 
za Rakousko-Uherské monarchie 
(podle knihy „Dějiny hasičstva na 
Českolipsku“, vydané v roce 2010, 
autor Vladimír Jelínek). Zaklada-
telem zákupského hasičského sbo-
ru byl Ferdinand Leitenberger, bý-
valý vojenský rytmistr. Ten vypra-

silnice bývala kdysi jen prašnou 
vyježděnou stezkou a která se do-
dnes používá jako jízdní cesta, jenž 
se táhne směrem od cihelny pod 
Dubovkou ku zámku a je hluboce 
zaříznuta v úvozu. Poté přetíná 
potok u domu čp. 6 (Schaffer), 
kde ústí do obecní silnice. Před stav-
bou této silnice museli formani 
přejíždět pěkně dlouhou štreku, 
aby potok přejeli. Mezi domy čp. 
9 (Weikert) a čp. 10 (Janich) opouš-
tí stará stezka vesnici a vede pro-
ti „Zdi“ dále. Široká panská sil-
nice byla vystavena až v letech 
1820 – 1831, jako nová císařská 

31.8.2019
7.9.2019
LISTOPAD

NOHEJBALOVÝ DEN
ZÁVOD NA MOPEDECH
POSEZENÍ PRO POKROČILÉ

ROZSVÍCENÍ VANOČNÍHO STROMU
SILVESTR

PROSINEC
31.12.2019

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
S ŽIVOTEM V OBCI STRUŽNICE

Celkem zareagovalo 96 res-
pondentů a odpovědí na dané 
otázky dopadly takto:

vedení obce rozhodně zajímají.
Dotazník měl 19 otázek a byl 

zpracován i vyhodnocen zdarma po-
mocí SURVIO – on-line dotazníků.

s životem v obci Stružnice“. Na 
úvodní stránce vás ujišťuji, že do-
tazník je dobrovolný a anonymní 
a že názory našich spoluobčanů 

Na začátku měsíce dubna 
jsem požádala vás, obyvatele 
všech částí obce Stružnice, o vy-
plnění „Dotazníku spokojenosti 

Otázka č. 3: Co se Vám na naší obci nelíbí? Doplnění k tabulce - občanům se v obci nelíbí: 

- časté vypínání pouličního osvětlení, nevypínání osvětlení v noci
- zastaralé webové stránky, nepoužívání rozhlasu
- pálení trávy a listí na zahradách
- nedělní a sváteční klid – řezání dřeva, sekání trávy, střílení rachejtlí
- kamionová doprava, rychlost projíždějících aut, nedodržování
rychlosti v obci 

- technický stav místních komunikací
- 

Možnosti Počet odpovědí

Nedostatečný kulturní život

Nezájem lidí o obec

Nedostatek obchodů a služeb

Veřejná doprava

Veřejná doprava

51

38

25

21

15

Otázka č. 2: Co se Vám na naší obci nejvíce líbí?

Příznivé ŽP

Doprav. obslužnost

Mezilidské vztahy

Možnosti Počet odpovědí

Klidný život

Blízkost přírody

59

63

27

24

17

Dokud bylo hřiště, bylo to lepší

Zatím není co chválit

Bohužel nic

Jiné názory

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije?

Klady Počet odpovědí

Velmi dobře

Spíše dobře

28

63

Zápoory Počet odpovědí

Spíše špatně

Velmi špatně

3

2
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Otázka č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Možnosti Počet odpovědí

Nic

Rozhlas

Dům pro seniory

22

8

2

Otázka č. 5: Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Nedovedu posoudit

Klady Počet odpovědí

Velmi dobré

Spíše dobré

6

53

12

Zápory Počet odpovědí

Spíše špatné

Velmi špatné

21

14

Otázka č. 6: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitosti k vzájemným společenským kontaktům?

Nedovedu posoudit

Klady Počet odpovědí

Spíše ANO

Rozhodně ANO

6

21

10

Zápory Počet odpovědí

Spíše NE

Rozhodně NE

44

18

Otázka č. 7: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Možnosti Počet odpovědí

Pravidelně

Občas

Vůbec

Občas

Nemám internet

17

37

13

20

9

Otázka č. 8: Jaký způsob informování Vám nejvíce vyhovuje?

E-mail

Místní rozhlas

Možnosti Počet odpovědí

SMS

Úřední deska

Webové stránky obce

62

44

43

27

22

Jiné názory

Vývěsky

Letáky

Chybí facebook

Otázka č. 9: Třídíte odpad?

Klady Počet odpovědí

Ano 95

Zápory Počet odpovědí

Ne 1

Otázka č. 10: Které z následujících složek odpadů třídíte?

Nebezpečný odpad

Možnosti Počet odpovědí

Plast

Papír

Sklo

94

84

81

76

Možnosti Počet odpovědí

Bioodpad

Kovy

Textil, obuv

52

45

45

Otázka č. 11: Pokud netřídíte odpad, můžete uvést důvod?

Třídíme, chybí nádoby na kov a i kontejnery na cestě ke mlýnu.

Otázka č. 12: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Na co je přednostně využijete?

Možnosti

Rekonstrukce místních komunikací

Podpora kulturních a společenských aktivit

Podpora aktivní sportovní činnosti

Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

57

34

29

Počet odpovědí

57

Otázka č. 13:

Klady Počet odpovědí

ANO 73

Zápory Počet odpovědí

NE 23

Domníváte se, že naší obci chybí kulturní centrum pro vzájemné setkání se, zábavy, vystoupení atd.?

Otázka č. 14:

Klady Počet odpovědí

Rozhodně ANO

Spíše ANO

Nedovedu posoudit

4

15

57

Zápory Počet odpovědí

Spíše NE

Rozhodně NE

Rozhodně ANO

Spíše ANO

Spíše NE

Rozhodně NE

12

8

Jste spokojen/a se službami pro seniory nebo handicapované občany obce?

Otázka č. 16:

Klady Počet odpovědí

27

49

Zápory Počet odpovědí

13

0

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj obce?

Otázka č. 15:

Možnosti Počet odpovědí

Od narození

Méně než 10 let

Více než 10 let

22

19

55

Jak dlouho žijete v obci?

Otázka č. 17:

Možnosti Počet odpovědí

15 – 25 let

26 – 50 let

5

36

Možnosti Počet odpovědí

50 – 70 let

70 let a více

39

16

Váš věk je?

Otázka č. 18:

Možnosti Počet odpovědí

Muž 41

Možnosti Počet odpovědí

Žena 55

Jste muž/žena?

Otázka č. 19: Otázky nad rámec dotazníků – některé další náměty a návrhy:

- dodat pop. na tř. plastu a papíru ke každému domu, vyčistit příkopy
- doplnit veřejné spoje v sobotu a v neděli, instalovat úsekový radar
- vybudovat kanalizaci a další chodníky v obci, 
- vystavět dětské hřiště u ZŠ Jezvé, 
- zajistit rozvoz obědů pro seniory, organizovat zájezdy
- postavit multifunkční hřiště a z Jednoty postavit multikulturní centrum
- vrátit akce, které byly na hřišti (zábavy, fichtl, nohejbal, fotbal)

- instalovat fotopasti na starou silnici, opravit komunikaci za kolejemi 
  Libchavu a v obci na ní zpomalit provozna Horní 

Všem, kteří nám vyjádřili svůj názor, děkuji a prosím, buďte shovívaví, 
nelze zrealizovat vše a už vůbec ne mávnutím kouzelného proutku.

Ing. Monika Habartová, Starostka obce Stružnice
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Otázka č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Možnosti Počet odpovědí

Nic

Rozhlas

Dům pro seniory

22

8

2

Otázka č. 5: Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Nedovedu posoudit

Klady Počet odpovědí

Velmi dobré

Spíše dobré

6

53

12

Zápory Počet odpovědí

Spíše špatné

Velmi špatné

21

14

Otázka č. 6: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitosti k vzájemným společenským kontaktům?

Nedovedu posoudit

Klady Počet odpovědí

Spíše ANO

Rozhodně ANO

6

21

10

Zápory Počet odpovědí

Spíše NE

Rozhodně NE

44

18

Otázka č. 7: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Možnosti Počet odpovědí

Pravidelně

Občas

Vůbec

Občas

Nemám internet

17

37

13

20

9

Otázka č. 8: Jaký způsob informování Vám nejvíce vyhovuje?

E-mail

Místní rozhlas

Možnosti Počet odpovědí

SMS

Úřední deska

Webové stránky obce

62

44

43

27

22

Jiné názory

Vývěsky

Letáky

Chybí facebook

Otázka č. 9: Třídíte odpad?

Klady Počet odpovědí

Ano 95

Zápory Počet odpovědí

Ne 1

Otázka č. 10: Které z následujících složek odpadů třídíte?

Nebezpečný odpad

Možnosti Počet odpovědí

Plast

Papír

Sklo

94

84

81

76

Možnosti Počet odpovědí

Bioodpad

Kovy

Textil, obuv

52

45

45

Otázka č. 11: Pokud netřídíte odpad, můžete uvést důvod?

Třídíme, chybí nádoby na kov a i kontejnery na cestě ke mlýnu.

Otázka č. 12: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Na co je přednostně využijete?

Možnosti

Rekonstrukce místních komunikací

Podpora kulturních a společenských aktivit

Podpora aktivní sportovní činnosti

Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

57

34

29

Počet odpovědí

57

Otázka č. 13:

Klady Počet odpovědí

ANO 73

Zápory Počet odpovědí

NE 23

Domníváte se, že naší obci chybí kulturní centrum pro vzájemné setkání se, zábavy, vystoupení atd.?

Otázka č. 14:

Klady Počet odpovědí

Rozhodně ANO

Spíše ANO

Nedovedu posoudit

4

15

57

Zápory Počet odpovědí

Spíše NE

Rozhodně NE

Rozhodně ANO

Spíše ANO

Spíše NE

Rozhodně NE

12

8

Jste spokojen/a se službami pro seniory nebo handicapované občany obce?

Otázka č. 16:

Klady Počet odpovědí

27

49

Zápory Počet odpovědí

13

0

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj obce?

Otázka č. 15:

Možnosti Počet odpovědí

Od narození

Méně než 10 let

Více než 10 let

22

19

55

Jak dlouho žijete v obci?

Otázka č. 17:

Možnosti Počet odpovědí

15 – 25 let

26 – 50 let

5

36

Možnosti Počet odpovědí

50 – 70 let

70 let a více

39

16

Váš věk je?

Otázka č. 18:

Možnosti Počet odpovědí

Muž 41

Možnosti Počet odpovědí

Žena 55

Jste muž/žena?

Otázka č. 19: Otázky nad rámec dotazníků – některé další náměty a návrhy:

- dodat pop. na tř. plastu a papíru ke každému domu, vyčistit příkopy
- doplnit veřejné spoje v sobotu a v neděli, instalovat úsekový radar
- vybudovat kanalizaci a další chodníky v obci, 
- vystavět dětské hřiště u ZŠ Jezvé, 
- zajistit rozvoz obědů pro seniory, organizovat zájezdy
- postavit multifunkční hřiště a z Jednoty postavit multikulturní centrum
- vrátit akce, které byly na hřišti (zábavy, fichtl, nohejbal, fotbal)

- instalovat fotopasti na starou silnici, opravit komunikaci za kolejemi 
  Libchavu a v obci na ní zpomalit provozna Horní 

Všem, kteří nám vyjádřili svůj názor, děkuji a prosím, buďte shovívaví, 
nelze zrealizovat vše a už vůbec ne mávnutím kouzelného proutku.

Ing. Monika Habartová, Starostka obce Stružnice
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Během jara se naše školní dru-
žiny věnovaly tématu bezpečnos-
ti. Navštívili jsme hasičskou zbroj-
nici, kde si děti prohlédly její vy-
bavení a dokonce i hasičské auto 
zvenku i zevnitř a nechaly si vy-
světlit smysl práce hasičů. 

Na dopravním hřišti jsme si zo-
pakovali všechny dopravní před-
pisy a dopravní značky nejprve 
teoreticky a pak i prakticky: Děti 
na koloběžkách soutěžily v bez-
pečné slalomové jízdě. Vyhráli na-
konec úplně všichni. 

Zúčastnili jsme se také projek-
tu „Ukliďme Česko“, což je ekolo-
gicky motivovaná akce, upozorňu-

Jaro ve školních družinách
jící lidi na dopady ničení životní-
ho prostředí. Kdo chtěl, tak si na-
sadil rukavice a cestou ze školní 
jídelny, na procházkách v okolí ško-
ly nebo na obecním hřišti sbíral 
odpadky, které do přírody nepatří. 
A že jich bylo! 

Během venkovních aktivit jsme 
také stíhali přípravy na čaroděj-
nice, které dlouho zdobily chodby 
školy. Rovněž jsme vyráběli dárky 
pro prvňáčky k zápisu a také na 
jejich přípravky, které probíhají 
každý čtvrtek u nás na škole až 
do konce června.

Mgr. Johana Římánková
vychovatelka ŠD Žandov

ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE V MŠ VELKÁ BUKOVINA
V pátek 26.4. se naše školní 

zahrada zaplnila malými čaroděj-
nicemi a čaroději. Paní kuchařka 
nachystala dětem špekáčky, děti 
si vyrobily malé papírové čaroděj-
nice a samotný oheň nám přijeli 
zapálit hasiči HZS Ústeckého kra-
je ze stanice v České Kamenici. Ti 
se postarali i o další program – 
předvedli dětem svou techniku, 

pomohli nám opéct špekáčky, do-
hlíželi na pálení našich malých ča-
rodějnic a na závěr společně s dět-
mi oheň důkladně uhasili. Tímto 
jim děkujeme za zpestření našeho 
vzdělávacího programu a těšíme 
se na další spolupráci.

Petra Hlaváčková,
ředitelka MŠ

Co nás učí příroda?

 Příroda je ta nejzajímavější, nej-
pestřejší a nejkrásnější škola, 
stvořená právě k jejímu pozoro-
vání, objevování a poznávání. Tě-
šíme se, že budeme mít s dětmi 

opět novou příležitost se do tako-
vé školy vrátit a něčemu novému 
se přiučit.

Roxana Janovská
ředitelka MŠ Stružnice

V měsíci dubnu jsme vyjeli s na-
šimi dětmi na ekologicky zaměře-
ný program Za vodníkem Kapič-
kou rybníku do nedalekého pří-
rodního areálu Hradčany u Mimo-
ně. V krásně prosluněném dopo-
ledni nás nadšené lektorky for-
mou zajímavých her, hádanek, úko-
lů a prohlížení obrazového mate-
riálu seznamovaly s živočichy ži-
jícími především v okolí rybníků. 
Po pauzičce na dobrou svačinku 
jsme se zaměřili na rozvoj smyslů, 
pomocí kterých jsme objevovali 
okolní přírodu. Jemný hmat dě-
tem pomáhal při sbírání různých 
rostlin a přírodnin, ze kterých po-
sléze vytvářely mandaly. Bystrý zrak 

trénovaly při hledání jemných od-
stínů zelené barvy, které nalepo-
valy na výtvarnou paletku. Ale ne-
zůstalo jen u tvoření.  Sluchem se 
snažily rozeznávat neodolatelné zvu-
ky přírody, pojmenovat je a ně-
které svými hlásky i napodobit. 

 Během dopoledního programu 
děti dostaly několik tajemných in-
dicií, podle kterých se vydaly hle-
dat poklad do blízkého lesíka. 
A protože měly smysly pěkně pro-
cvičené, nedalo jim mnoho práce 
zmíněný poklad nelézt. Vysněnou 
sladkou odměnu v podobě zla-
tých mincí si spravedlivě kama-
rádsky rozdělily. 

Letos jsme se zúčastnili několi-
ka soutěží. Do soutěže na téma „Pře-
měna odpadů na zdroje“ pod 
záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu jsme poslali nápad pře-
měny PET obalů na ptačí budky. 
Jak postupujeme při výrobě do-
mečků pro ptáčky a jak je zdobí-
me přírodními materiály, jsme na-

točili na video. Náš tým ve složení 
Aneta Rybínová, Aneta Peterková, 
Ema Langová, Terezka Mračková, 
Nela Nováková a Jakub Šlechta 
sice v celostátní soutěži nevyhrál, 
ale naše škola bude i se svým ná-
padem uvedena v Katalogu nápa-
dů Ministerstva průmyslu a ob-
chodu. Dětmi zhotovené ptačí bud-

ky nyní zdobí všechny ovocné stro-
my v naší krásné školní zahradě.

V další soutěži, tentokrát vy-
hlášené Ministerstvem zemědělst-
ví, malovaly děti z družiny prováz-
kovou technikou různé podoby 
vody. Do Prahy jsme odeslali vý-
kresy několika žáků a do užší no-
minace byl vybrán obraz Terez-

ky Mračkové „Pohled do studny 
v Žandově“, který nyní zdobí Krajs-
ký úřad v Liberci. Ostatní díla na-
šich žáků můžete zhlédnout na stě-
nách žandovské základní i ma-
teřské školy. 

Mgr. Johana Římánková
vychovatelka ŠD Žandov

Družinové úspěchy ve výtvarných soutěžích

Naši prvňáčci mají za sebou 
zážitkový program, který jim byl 
ušit na míru. Vstup každého dí-
těte do první třídy je pro něj i pro 
jeho okolí, zejména pak pro rodi-
če, velmi náročnou životní eta-
pou. Děti se seznamují s mnoha no-
vými okolnostmi, učí se poznávat 
a získávat dovednosti školáka a v 
neposlední řadě je velmi důleži-
tým jevem utváření nového kolek-
tivu a vztahů v něm.                                                                                                                                        

Aby děti pochopily princip spo-
lupráce a komunikace v kolektivu 
a bylo jim ve třídě s ostatními ka-

marády dobře, musí každé dítě při-
ložit ruku k dílu. V programu pro 
třídní kolektivy, který byl pro děti 
připraven ve Středisku výchovné 
péče v České Lípě, se děti učily 
právě komunikaci, spolupráci, jak 
se vzájemně respektovat, pomá-
hat si, být jako třída v pohodě. 

Zda se to podaří, ukáže až čas. 
Musím říci, že děti na sobě hodně 
zapracovaly. Tak jim držme palce, 
ať se jim daří i nadále! 

Mgr. Renata Vítů
třídní učitelka 1. A, ZŠ Žandov

Pracujeme na sobě

Zdravá 5 je celorepublikový vzdě-
lávací program pro ZŠ a MŠ za-
měřený na zdravý životní styl pře-
devším v oblasti zdravého stravo-
vání. I naše škola se do tohoto pro-
gramu často zapojuje. Tentokrát 
to byla soutěž, ve které bylo na-
ším úkolem připravit studený nebo 
teplý pokrm vhodný na svačinu, 
jehož součástí bude libovolná by-
linka. My jsme si připravili bylin-
kové brambory podávané s omáč-
kou ze zakysané smetany a by-
linek. Konkrétně jsme použili libe-
ček, petrželku, bazalku a pažitku. 

Ačkoli se děti zprvu na bylinky moc 
důvěřivě netvářily, pečené bram-
bory i omáčka zmizely rychlostí 
blesku. Všichni jsme si pochutnali 
a už vymýšlíme, co si společně 
připravíme příště. 

Lenka Bendová, ZŠ Stružnice

Bylinkové tvoření
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Během jara se naše školní dru-
žiny věnovaly tématu bezpečnos-
ti. Navštívili jsme hasičskou zbroj-
nici, kde si děti prohlédly její vy-
bavení a dokonce i hasičské auto 
zvenku i zevnitř a nechaly si vy-
světlit smysl práce hasičů. 

Na dopravním hřišti jsme si zo-
pakovali všechny dopravní před-
pisy a dopravní značky nejprve 
teoreticky a pak i prakticky: Děti 
na koloběžkách soutěžily v bez-
pečné slalomové jízdě. Vyhráli na-
konec úplně všichni. 

Zúčastnili jsme se také projek-
tu „Ukliďme Česko“, což je ekolo-
gicky motivovaná akce, upozorňu-

Jaro ve školních družinách
jící lidi na dopady ničení životní-
ho prostředí. Kdo chtěl, tak si na-
sadil rukavice a cestou ze školní 
jídelny, na procházkách v okolí ško-
ly nebo na obecním hřišti sbíral 
odpadky, které do přírody nepatří. 
A že jich bylo! 

Během venkovních aktivit jsme 
také stíhali přípravy na čaroděj-
nice, které dlouho zdobily chodby 
školy. Rovněž jsme vyráběli dárky 
pro prvňáčky k zápisu a také na 
jejich přípravky, které probíhají 
každý čtvrtek u nás na škole až 
do konce června.

Mgr. Johana Římánková
vychovatelka ŠD Žandov

ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE V MŠ VELKÁ BUKOVINA
V pátek 26.4. se naše školní 

zahrada zaplnila malými čaroděj-
nicemi a čaroději. Paní kuchařka 
nachystala dětem špekáčky, děti 
si vyrobily malé papírové čaroděj-
nice a samotný oheň nám přijeli 
zapálit hasiči HZS Ústeckého kra-
je ze stanice v České Kamenici. Ti 
se postarali i o další program – 
předvedli dětem svou techniku, 

pomohli nám opéct špekáčky, do-
hlíželi na pálení našich malých ča-
rodějnic a na závěr společně s dět-
mi oheň důkladně uhasili. Tímto 
jim děkujeme za zpestření našeho 
vzdělávacího programu a těšíme 
se na další spolupráci.

Petra Hlaváčková,
ředitelka MŠ

Co nás učí příroda?

 Příroda je ta nejzajímavější, nej-
pestřejší a nejkrásnější škola, 
stvořená právě k jejímu pozoro-
vání, objevování a poznávání. Tě-
šíme se, že budeme mít s dětmi 

opět novou příležitost se do tako-
vé školy vrátit a něčemu novému 
se přiučit.

Roxana Janovská
ředitelka MŠ Stružnice

V měsíci dubnu jsme vyjeli s na-
šimi dětmi na ekologicky zaměře-
ný program Za vodníkem Kapič-
kou rybníku do nedalekého pří-
rodního areálu Hradčany u Mimo-
ně. V krásně prosluněném dopo-
ledni nás nadšené lektorky for-
mou zajímavých her, hádanek, úko-
lů a prohlížení obrazového mate-
riálu seznamovaly s živočichy ži-
jícími především v okolí rybníků. 
Po pauzičce na dobrou svačinku 
jsme se zaměřili na rozvoj smyslů, 
pomocí kterých jsme objevovali 
okolní přírodu. Jemný hmat dě-
tem pomáhal při sbírání různých 
rostlin a přírodnin, ze kterých po-
sléze vytvářely mandaly. Bystrý zrak 

trénovaly při hledání jemných od-
stínů zelené barvy, které nalepo-
valy na výtvarnou paletku. Ale ne-
zůstalo jen u tvoření.  Sluchem se 
snažily rozeznávat neodolatelné zvu-
ky přírody, pojmenovat je a ně-
které svými hlásky i napodobit. 

 Během dopoledního programu 
děti dostaly několik tajemných in-
dicií, podle kterých se vydaly hle-
dat poklad do blízkého lesíka. 
A protože měly smysly pěkně pro-
cvičené, nedalo jim mnoho práce 
zmíněný poklad nelézt. Vysněnou 
sladkou odměnu v podobě zla-
tých mincí si spravedlivě kama-
rádsky rozdělily. 

Letos jsme se zúčastnili několi-
ka soutěží. Do soutěže na téma „Pře-
měna odpadů na zdroje“ pod 
záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu jsme poslali nápad pře-
měny PET obalů na ptačí budky. 
Jak postupujeme při výrobě do-
mečků pro ptáčky a jak je zdobí-
me přírodními materiály, jsme na-

točili na video. Náš tým ve složení 
Aneta Rybínová, Aneta Peterková, 
Ema Langová, Terezka Mračková, 
Nela Nováková a Jakub Šlechta 
sice v celostátní soutěži nevyhrál, 
ale naše škola bude i se svým ná-
padem uvedena v Katalogu nápa-
dů Ministerstva průmyslu a ob-
chodu. Dětmi zhotovené ptačí bud-

ky nyní zdobí všechny ovocné stro-
my v naší krásné školní zahradě.

V další soutěži, tentokrát vy-
hlášené Ministerstvem zemědělst-
ví, malovaly děti z družiny prováz-
kovou technikou různé podoby 
vody. Do Prahy jsme odeslali vý-
kresy několika žáků a do užší no-
minace byl vybrán obraz Terez-

ky Mračkové „Pohled do studny 
v Žandově“, který nyní zdobí Krajs-
ký úřad v Liberci. Ostatní díla na-
šich žáků můžete zhlédnout na stě-
nách žandovské základní i ma-
teřské školy. 

Mgr. Johana Římánková
vychovatelka ŠD Žandov

Družinové úspěchy ve výtvarných soutěžích

Naši prvňáčci mají za sebou 
zážitkový program, který jim byl 
ušit na míru. Vstup každého dí-
těte do první třídy je pro něj i pro 
jeho okolí, zejména pak pro rodi-
če, velmi náročnou životní eta-
pou. Děti se seznamují s mnoha no-
vými okolnostmi, učí se poznávat 
a získávat dovednosti školáka a v 
neposlední řadě je velmi důleži-
tým jevem utváření nového kolek-
tivu a vztahů v něm.                                                                                                                                        

Aby děti pochopily princip spo-
lupráce a komunikace v kolektivu 
a bylo jim ve třídě s ostatními ka-

marády dobře, musí každé dítě při-
ložit ruku k dílu. V programu pro 
třídní kolektivy, který byl pro děti 
připraven ve Středisku výchovné 
péče v České Lípě, se děti učily 
právě komunikaci, spolupráci, jak 
se vzájemně respektovat, pomá-
hat si, být jako třída v pohodě. 

Zda se to podaří, ukáže až čas. 
Musím říci, že děti na sobě hodně 
zapracovaly. Tak jim držme palce, 
ať se jim daří i nadále! 

Mgr. Renata Vítů
třídní učitelka 1. A, ZŠ Žandov

Pracujeme na sobě

Zdravá 5 je celorepublikový vzdě-
lávací program pro ZŠ a MŠ za-
měřený na zdravý životní styl pře-
devším v oblasti zdravého stravo-
vání. I naše škola se do tohoto pro-
gramu často zapojuje. Tentokrát 
to byla soutěž, ve které bylo na-
ším úkolem připravit studený nebo 
teplý pokrm vhodný na svačinu, 
jehož součástí bude libovolná by-
linka. My jsme si připravili bylin-
kové brambory podávané s omáč-
kou ze zakysané smetany a by-
linek. Konkrétně jsme použili libe-
ček, petrželku, bazalku a pažitku. 

Ačkoli se děti zprvu na bylinky moc 
důvěřivě netvářily, pečené bram-
bory i omáčka zmizely rychlostí 
blesku. Všichni jsme si pochutnali 
a už vymýšlíme, co si společně 
připravíme příště. 

Lenka Bendová, ZŠ Stružnice

Bylinkové tvoření
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V KVĚTNU – HURÁ VEN
povědnost škol poskytnout dal-
ším generacím dostatečně kvalit-
ní prostor k venkovním aktivitám, 
kde by žáci mohli uplatnit přiro-
zenou zvídavost, zažívat dětská 
dobrodružství, rozvíjet fyzickou i so-
ciální zdatnost, lásku k přírodě 
a k místu, kde žijí. Při výuce ven-
ku lze výborně propojit teorii s 
praxí, vést děti k rozvíjení vztahu 
k okolí, k ekologii. Stejně tak mů-
že být zahrada skvělým místem 
pro tvořivé aktivity a hry nebo set-
kávání komunity lidí, kteří ji sdíle-
jí. Záleží jen na představivosti 
každé školy. Na zahradě je možné 
strávit hodinu, den nebo celý tý-
den.                                                                

Právě pro to se naše MŠ zapo-
juje do květnové kampaně – MĚ-
SÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD. S dětmi 
budeme trávit co nejvíce času na 
školní zahradě (s ohledem na pó-
časí), budeme se snažit propojit 
venkovní prostředí s naším vzdě-
lávacím programem, využívat pest-
rých možností, které nám naše za-
hrada nabízí k hrám i učení. A 
jelikož květnové předpovědi po-
časí nejsou příliš optimistické, 
určitě tento projekt protáhneme 
až do konce června, kdy nám za-
čínají prázdniny.

Petra Hlaváčková, ředitelka MŠ 

Význam školních zahrad pro zdra-
vý vývoj dětí celosvětově roste. Pro-
středí, kde se mohou děti mimo 
školu volně pohybovat a objevo--
vat svět, se za posledních několik 
generací značně zúžilo. Pobyt ve-

nku je přitom pro získávání zku-
šeností s okolním světem pro děti 
zásadní. Každodenní pobyt dětí ven-
ku zároveň vnímá podle výzkumu 
jako důležitý 81 % rodičů. Tento 
trend klade zvýšené nároky na zod-

Mateřská škola Stružnice uspo-
řádala již 7. ročník recitační sou-
těže Stružnický verš. A protože se 
v letošní soutěži kromě recitátorů 
našlo i několik začínajících básní-
ků, kteří vymýšlení básní zcela pod-
lehli, zde je trochu netradiční re-
portáž.

„Zdali pak vy máte zdání, že 

proběhlo veršování? 

I když duben bývá studený, ve 

Stružnici to se ví, 

opět všichni dohromady ladí 

básně, drtí hlavy.

Ve školičce každou chvíli, děti 

zkouší pevnou vůli.

Na slavnost se přichystaly, 

maminky je nastrojily 

a básničku oblíbenou, přednesly 

všem s plnou vervou. 

Ať už malé, nebo velké, zkrátka 

všechny dětičky, motaly své 

jazýčky. 

Porota pak zasedala, 

dohromady hlavy dala. 

A už jásá: „Těšte se! Kdo si 

diplom, pěknou knížku letos 

odnese?“ 

Cenu první nebo druhou, na 

tom pranic nezáleží! 

Hlavní byla atmosféra a o to tu 

právě běží! 

Děkujeme každému, kdo tu s 

námi trávil chvíle. Bylo to od 

Vás fakt milé! 

Všichni si to užili! A s úsměvem 

na líci odcházeli k vesnici.“ 

Velké poděkování patří rodi-
čům za výběr básniček, dětem za ne-
napodobitelné přednesy, paním uči-

telkám za pomoc při nácviku, pa-
ní starostce za veršovaný úvod a 
závěr, obecnímu úřadu za poskyt-
nutí důstojných prostor a v nepo-
slední řadě porotě ve složení p. Ha-

bartová, p. Mečířová, p. Brejchová 
a p. Bokůvková za spravedlivé roz-
hodování.  Těšíme se opět za rok!

Kolektiv MŠ Stružnice

Stružnický verš po sedmé

Moderní forma výuky pomocí digitálních 
technologií v naší mateřské škole

Cílem mateřské školy je pod-
pořit děti v rozvoji schopností a 
celkové připravenosti pro nástup 
do první třídy a nám pedagogům 
k tomu výrazně pomáhají interak-
tivní metody výuky, díky nimž je 
poznávání pro děti zábavou. V na-
ší mateřské škole v Žandově, vlast-
níme několik interaktivních po-
můcek a to jsou, dvě interaktivní-
mi tabule (jednu z nich využívá-
me již od roku 2014 a druhou 
máme od ledna letošního roku). 
Dále programovatelnou robotic-
kou hračku včelku Bee-bot, něko-
lik mluvících skřipců a dvě digi-
tální kamery Tuff-Cam ke zhoto-
vování fotek, videí a zvuků.

Využívají-li děti interaktivní 
technologie již v předškolním vě-
ku, dobře se adaptují na nástroje 
a aktivity, které je čekají po ná-
stupu do školy. To může zmírnit 
stres a usnadnit přechod do první 
třídy. Interaktivní pomůcky, dělají 
výuku mnohem zajímavější a mo-
derní interaktivní technologie v 
předškolním věku podporují 
přirozený rozvoj paměti, logické-
ho myšlení, postřehu, koncentrace 
pozornosti a správného rozhodo-
vání, vzájemné spolupráce a tole-
rance, komunikační dovednosti a 
naslouchání. Z pohledu MŠ při-
náší technologie možnost zapojit 
v jednom okamžiku větší kolektiv, 
ať už do rozvojových aktivit či při 
zábavě.

Interaktivní tabule se od kla-

sické bílé magnetické tabule 
odlišuje tím, že má v sobě zabu-
dovaný senzor na rozpoznávání 
dotyků prstu, pera nebo jakého-
koliv jiného předmětu. Má využití 
jako obrazová dokumentace, zvu-
kový záznam písní, skladeb, hlasů 
živočichů i věcí a dopravních pro-
středků, videa dostupná z webo-
vých stránek, … ). Dále pak k ná-
cviku grafomotorických cvičení ve 
zvětšeném měřítku v programu 
MALOVÁNÍ. K uvolňování ruky už 
od nejmenších dětí (vhodné pro 
velkou plochu, variabilitu barev) a 
v neposlední řadě především 
k práci s interaktivními výukovými 
programy. Všechny tyto programy 
velmi dobře navazují a doplňují 
školní vzdělávací program, jsou 
zpracovány pro realizaci RVP PV. 
Zahrnují i variabilní scény a 
umožňují náhodné zadání úkolu, 
jsou se zvuky, písničkami, zamě-
řují se na číselnou řadu 1–6 a 1–10, 
logické uvažování, paměť, postřeh, 
rytmizaci, základy čtenářské gra-
motnosti.

Programovatelná robotic-
ká hračka včelka Bee-bot je 
digitální interaktivní pomůcka na 
rozvoj logického myšlení, prosto-
rové představivosti, plánování a 
předmatematických dovedností. 
Je mnoho dalších možností, jak 
využít schopnost včelky přemístit 
se z jednoho bodu do druhého. 
Pohybuje se po krocích ve 4 smě-
rech: dopředu, dozadu, doleva a 

doprava. Jeden krok (pohyb po 
jednom dílku podložky) měří 15 
cm. Jednoduchými tlačítky mohu 
děti včelku naprogramovat až na 
40 kroků.

Mluvící skřipce pomáhají dě-
tem při vytváření nahrávek a 
různých zvuků ať už při vycház-
kách do přírody nebo hudebních 
činnostech nebo jsou využívány 
při nahrávání krátkých úkolů s in-
strukcemi při vzdělávacích čin-
nostech.

Digitální kamera Tuff-Cam 
je kamera s inovativním desig-
nem pro malé kameramany. Dis-
ponuje jednoduchou obsluhou a mož-
ností zhotovovat videa, fotky a 
zvuky i v přírodě. 

Digitální pomůcky a práce s ni-
mi jsou dětem nabízeny učitelkou 

dle aktuálních potřeb při výchov-
ně-vzdělávacím procesu a dle schop-
ností dětí. Doba užívání digitál-
ních pomůcek, je vždy jasně sta-
novena a kontrolována učitelkou, 
stejně tak i efektivní využití po-
můcek a digitálního obsahu. Jed-
ná se o rozšíření nabídky aktivit 
pro děti během dne v MŠ, nikoli 
jednostrannou aktivitu. Jsou dodr-
ženy všechny zásady výchovně-
vzdělávacího procesu a programu 
podle RVP PV.

Děti jsou v pro ně srozumitel-
né míře seznámeny s pozitivy, ne-
gativy a skrytými nebezpečími uží-
vání internetu – především u před-
školních dětí, které se již často na 
internetu pohybovat umí.

Bc. Lída Barvínková,
učitelka MŠ Žandov

Čarodějnické řádění
30. duben každoročně patří k 

pořádnému čarodějnickému řá-
dění. Pro děti bylo připraveno zá-
bavné dopoledne s opékáním buř-
tíků a zároveň měla každý třída 
svůj program. V 1. třídě tomu ne-
bylo jinak. Kromě čarodějného po-
čítání a kreslení jsme také hledali 
havěť v podobě ropuch, pavouků, 
myší a hadů, aby čarodějnice moh-

la uvařit lektvar mládí. Děti našly 
vše, co bylo na lektvar potřeba 
a své paní učitelce odčarovaly 
20 let. Pak následovala pořádná 
super jízda na koštěti a rozdávání 
vysvědčení. Všichni prošli se sa-
mými jedničkami. Tak "LETU 
ZDAR!!!"

Mgr. Renata Vítů
ZŠ Žandov

Antošovy parky v MŠ Horní Police
V dubnu se uskutečnila úprava 

a modernizace školní zahrady v MŠ 
Horní Police. Nové herní prvky by-
ly hrazeny z dotace, kterou zařídil 
pan místostarosta Ing. Jiří Blekta 
již v roce 2018, a kterému patří 
velké poděkování zejména od dě-
tí MŠ, které jsou nadšeny z nové 
průlezky a houpaček. Školní za-

hrada je modernější, více podnět-
ná a hravá. Slavnostní otevření těch-
to nových herních prvků se zúčast-
nil pan starosta Luboš Paďour, kte-
rý se přišel podívat na dílničky 
pro rodiče a děti z MŠ pod ná-
zvem „Jarní tvoření se Sluníčkem“.

Stanislava Holovská,
ředitelka MŠ
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V KVĚTNU – HURÁ VEN
povědnost škol poskytnout dal-
ším generacím dostatečně kvalit-
ní prostor k venkovním aktivitám, 
kde by žáci mohli uplatnit přiro-
zenou zvídavost, zažívat dětská 
dobrodružství, rozvíjet fyzickou i so-
ciální zdatnost, lásku k přírodě 
a k místu, kde žijí. Při výuce ven-
ku lze výborně propojit teorii s 
praxí, vést děti k rozvíjení vztahu 
k okolí, k ekologii. Stejně tak mů-
že být zahrada skvělým místem 
pro tvořivé aktivity a hry nebo set-
kávání komunity lidí, kteří ji sdíle-
jí. Záleží jen na představivosti 
každé školy. Na zahradě je možné 
strávit hodinu, den nebo celý tý-
den.                                                                

Právě pro to se naše MŠ zapo-
juje do květnové kampaně – MĚ-
SÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD. S dětmi 
budeme trávit co nejvíce času na 
školní zahradě (s ohledem na pó-
časí), budeme se snažit propojit 
venkovní prostředí s naším vzdě-
lávacím programem, využívat pest-
rých možností, které nám naše za-
hrada nabízí k hrám i učení. A 
jelikož květnové předpovědi po-
časí nejsou příliš optimistické, 
určitě tento projekt protáhneme 
až do konce června, kdy nám za-
čínají prázdniny.

Petra Hlaváčková, ředitelka MŠ 

Význam školních zahrad pro zdra-
vý vývoj dětí celosvětově roste. Pro-
středí, kde se mohou děti mimo 
školu volně pohybovat a objevo--
vat svět, se za posledních několik 
generací značně zúžilo. Pobyt ve-

nku je přitom pro získávání zku-
šeností s okolním světem pro děti 
zásadní. Každodenní pobyt dětí ven-
ku zároveň vnímá podle výzkumu 
jako důležitý 81 % rodičů. Tento 
trend klade zvýšené nároky na zod-

Mateřská škola Stružnice uspo-
řádala již 7. ročník recitační sou-
těže Stružnický verš. A protože se 
v letošní soutěži kromě recitátorů 
našlo i několik začínajících básní-
ků, kteří vymýšlení básní zcela pod-
lehli, zde je trochu netradiční re-
portáž.

„Zdali pak vy máte zdání, že 

proběhlo veršování? 

I když duben bývá studený, ve 

Stružnici to se ví, 

opět všichni dohromady ladí 

básně, drtí hlavy.

Ve školičce každou chvíli, děti 

zkouší pevnou vůli.

Na slavnost se přichystaly, 

maminky je nastrojily 

a básničku oblíbenou, přednesly 

všem s plnou vervou. 

Ať už malé, nebo velké, zkrátka 

všechny dětičky, motaly své 

jazýčky. 

Porota pak zasedala, 

dohromady hlavy dala. 

A už jásá: „Těšte se! Kdo si 

diplom, pěknou knížku letos 

odnese?“ 

Cenu první nebo druhou, na 

tom pranic nezáleží! 

Hlavní byla atmosféra a o to tu 

právě běží! 

Děkujeme každému, kdo tu s 

námi trávil chvíle. Bylo to od 

Vás fakt milé! 

Všichni si to užili! A s úsměvem 

na líci odcházeli k vesnici.“ 

Velké poděkování patří rodi-
čům za výběr básniček, dětem za ne-
napodobitelné přednesy, paním uči-

telkám za pomoc při nácviku, pa-
ní starostce za veršovaný úvod a 
závěr, obecnímu úřadu za poskyt-
nutí důstojných prostor a v nepo-
slední řadě porotě ve složení p. Ha-

bartová, p. Mečířová, p. Brejchová 
a p. Bokůvková za spravedlivé roz-
hodování.  Těšíme se opět za rok!

Kolektiv MŠ Stružnice

Stružnický verš po sedmé

Moderní forma výuky pomocí digitálních 
technologií v naší mateřské škole

Cílem mateřské školy je pod-
pořit děti v rozvoji schopností a 
celkové připravenosti pro nástup 
do první třídy a nám pedagogům 
k tomu výrazně pomáhají interak-
tivní metody výuky, díky nimž je 
poznávání pro děti zábavou. V na-
ší mateřské škole v Žandově, vlast-
níme několik interaktivních po-
můcek a to jsou, dvě interaktivní-
mi tabule (jednu z nich využívá-
me již od roku 2014 a druhou 
máme od ledna letošního roku). 
Dále programovatelnou robotic-
kou hračku včelku Bee-bot, něko-
lik mluvících skřipců a dvě digi-
tální kamery Tuff-Cam ke zhoto-
vování fotek, videí a zvuků.

Využívají-li děti interaktivní 
technologie již v předškolním vě-
ku, dobře se adaptují na nástroje 
a aktivity, které je čekají po ná-
stupu do školy. To může zmírnit 
stres a usnadnit přechod do první 
třídy. Interaktivní pomůcky, dělají 
výuku mnohem zajímavější a mo-
derní interaktivní technologie v 
předškolním věku podporují 
přirozený rozvoj paměti, logické-
ho myšlení, postřehu, koncentrace 
pozornosti a správného rozhodo-
vání, vzájemné spolupráce a tole-
rance, komunikační dovednosti a 
naslouchání. Z pohledu MŠ při-
náší technologie možnost zapojit 
v jednom okamžiku větší kolektiv, 
ať už do rozvojových aktivit či při 
zábavě.

Interaktivní tabule se od kla-

sické bílé magnetické tabule 
odlišuje tím, že má v sobě zabu-
dovaný senzor na rozpoznávání 
dotyků prstu, pera nebo jakého-
koliv jiného předmětu. Má využití 
jako obrazová dokumentace, zvu-
kový záznam písní, skladeb, hlasů 
živočichů i věcí a dopravních pro-
středků, videa dostupná z webo-
vých stránek, … ). Dále pak k ná-
cviku grafomotorických cvičení ve 
zvětšeném měřítku v programu 
MALOVÁNÍ. K uvolňování ruky už 
od nejmenších dětí (vhodné pro 
velkou plochu, variabilitu barev) a 
v neposlední řadě především 
k práci s interaktivními výukovými 
programy. Všechny tyto programy 
velmi dobře navazují a doplňují 
školní vzdělávací program, jsou 
zpracovány pro realizaci RVP PV. 
Zahrnují i variabilní scény a 
umožňují náhodné zadání úkolu, 
jsou se zvuky, písničkami, zamě-
řují se na číselnou řadu 1–6 a 1–10, 
logické uvažování, paměť, postřeh, 
rytmizaci, základy čtenářské gra-
motnosti.

Programovatelná robotic-
ká hračka včelka Bee-bot je 
digitální interaktivní pomůcka na 
rozvoj logického myšlení, prosto-
rové představivosti, plánování a 
předmatematických dovedností. 
Je mnoho dalších možností, jak 
využít schopnost včelky přemístit 
se z jednoho bodu do druhého. 
Pohybuje se po krocích ve 4 smě-
rech: dopředu, dozadu, doleva a 

doprava. Jeden krok (pohyb po 
jednom dílku podložky) měří 15 
cm. Jednoduchými tlačítky mohu 
děti včelku naprogramovat až na 
40 kroků.

Mluvící skřipce pomáhají dě-
tem při vytváření nahrávek a 
různých zvuků ať už při vycház-
kách do přírody nebo hudebních 
činnostech nebo jsou využívány 
při nahrávání krátkých úkolů s in-
strukcemi při vzdělávacích čin-
nostech.

Digitální kamera Tuff-Cam 
je kamera s inovativním desig-
nem pro malé kameramany. Dis-
ponuje jednoduchou obsluhou a mož-
ností zhotovovat videa, fotky a 
zvuky i v přírodě. 

Digitální pomůcky a práce s ni-
mi jsou dětem nabízeny učitelkou 

dle aktuálních potřeb při výchov-
ně-vzdělávacím procesu a dle schop-
ností dětí. Doba užívání digitál-
ních pomůcek, je vždy jasně sta-
novena a kontrolována učitelkou, 
stejně tak i efektivní využití po-
můcek a digitálního obsahu. Jed-
ná se o rozšíření nabídky aktivit 
pro děti během dne v MŠ, nikoli 
jednostrannou aktivitu. Jsou dodr-
ženy všechny zásady výchovně-
vzdělávacího procesu a programu 
podle RVP PV.

Děti jsou v pro ně srozumitel-
né míře seznámeny s pozitivy, ne-
gativy a skrytými nebezpečími uží-
vání internetu – především u před-
školních dětí, které se již často na 
internetu pohybovat umí.

Bc. Lída Barvínková,
učitelka MŠ Žandov

Čarodějnické řádění
30. duben každoročně patří k 

pořádnému čarodějnickému řá-
dění. Pro děti bylo připraveno zá-
bavné dopoledne s opékáním buř-
tíků a zároveň měla každý třída 
svůj program. V 1. třídě tomu ne-
bylo jinak. Kromě čarodějného po-
čítání a kreslení jsme také hledali 
havěť v podobě ropuch, pavouků, 
myší a hadů, aby čarodějnice moh-

la uvařit lektvar mládí. Děti našly 
vše, co bylo na lektvar potřeba 
a své paní učitelce odčarovaly 
20 let. Pak následovala pořádná 
super jízda na koštěti a rozdávání 
vysvědčení. Všichni prošli se sa-
mými jedničkami. Tak "LETU 
ZDAR!!!"

Mgr. Renata Vítů
ZŠ Žandov

Antošovy parky v MŠ Horní Police
V dubnu se uskutečnila úprava 

a modernizace školní zahrady v MŠ 
Horní Police. Nové herní prvky by-
ly hrazeny z dotace, kterou zařídil 
pan místostarosta Ing. Jiří Blekta 
již v roce 2018, a kterému patří 
velké poděkování zejména od dě-
tí MŠ, které jsou nadšeny z nové 
průlezky a houpaček. Školní za-

hrada je modernější, více podnět-
ná a hravá. Slavnostní otevření těch-
to nových herních prvků se zúčast-
nil pan starosta Luboš Paďour, kte-
rý se přišel podívat na dílničky 
pro rodiče a děti z MŠ pod ná-
zvem „Jarní tvoření se Sluníčkem“.

Stanislava Holovská,
ředitelka MŠ
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nikami svá originální umělecká 
díla. Ve 3. třídě na návštěvníky 
čekala kreativita na talíř a každý 
si mohl odnést zajímavé výtvory, 
které z potravin vytvořil podle své 
fantazie. 4. třída zajišťovala všu-
dypřítomnou informovanost pro-
střednictvím milých hostesek a 5. 
třída hrála celý den pohádky a 
tančila. V družinách se malovalo 
na obličej a bavilo se ve vtipném 
fotokoutku.

Na zahradě školy čekaly paní 
uklízečky se zahradnickým work-
shopem, kde spolu s dětmi osa-
zovaly různorodě barevné truhlí-
ky, které budou nyní zdobit novou 
mateřskou školu. Pan školník pro-
vázel po školní zahradě a sezna-
moval návštěvníky s rozmanitostí 
venkovních her, ze kterých nejvíce 
zaujaly venkovní šachy, kuželky a 
obří člověče nezlob se. Ve školní 
jídelně se pak mohli návštěvníci 
občerstvit ochutnávkou několika 
druhů rozmanitých zdravých po-
mazánek, dát si teplý guláš nebo 
popovídat si u teplé kávy s de-
sertem.

Žádný návštěvník neodcházel 
s prázdnou. Rozdaly se stovky re-
klamních předmětů a ve stáncích 
jarmarku s výrobky žáků školy i 
školky se prodalo tolik věcí, že se 
opravdu zaplatí pořádný školní 
výlet pro všechny děti. Děku-
jeme…

Mgr. Johana Římánková
ZŠ Žandov

V sobotu 6. dubna 2019 jsme 
k příležitosti prohlídky nově zre-
konstruované budovy mateřské ško-
ly uspořádali velký Den otevře-
ných dveří. Pozvání přijali hejt-
man Libereckého kraje Martin Pů-
ta, senátor Jiří Vosecký, pan sta-
rosta Žandova Zbyněk Polák, místo-
starosta Michal Beň, další zastu-
pitelé, rodiče a všichni příznivci 
naší školy i školky.

Po projevech všech důležitých 
mužů poděkovala paní ředitelka 
Kamila Nacházelová svým zaměst-
nancům za jejich pracovní nasa-
zení v provizorních podmínkách 
a jejich rodinám za podporu.

Všichni návštěvníci si pak 
mohli prohlédnout nejen všechny 
prostory uvnitř budov a venkov-
ních hřišť včetně malého doprav-
ního, ale viděli i vystoupení žáků 
všech tříd školy i školky. Mohli si 
pohrát s didaktickými hračkami, 
vyzkoušet si Montessorri pomůc-
ky, zahrát výukové hry na inter-
aktivních tabulích, které jsou ve 
škole i ve školce.

V základní škole byly ve všech 
třídách připraveny ukázky aktivit 
našich žáků a netradičních 
zájmových činností. V 1. třídě byla 
kromě velikonočních dílniček i mož-
nost vyzkoušet si, jak vypadá vý-
uka psaní, a každý přítomný byl 
náležitě ohodnocen známkou od 
paní učitelky. 2. třída měla připra-
venou výtvarnou dílnu, kde návš-
těvníci malovali netradičními tech-

DOD v Základní a mateřské škole Žandov Mateřská škola Stružnice navštívila ZUŠBerk
Naše mateřská škola už velmi 

dlouho spolupracuje se ZUŠ Čes-
ká Lípa. Proto jsme osobní pozvá-
ní na netradiční Den otevřených 
dveří přijali s nadšením a jedno 
dopoledne jsme věnovali výletu 
na hrad ZUŠberk. Že jste o tomto 
hradu ještě neslyšeli, že nevíte, 
kde se nachází? ZUŠBerk můžete 
navštívit pouze ve dvou dnech 
v roce a nachází se právě v  pros-
torách ZUŠ. Zde nás jedna paní 
učitelka coby průvodkyně proved-
la po celém tomto uměleckém 
hradě. V každé komnatě bylo ně-
co zajímavého. Nejprve jsme si pro-
hlédli obrazy ve foyer, pak navš-
tívili výtvarné  ateliéry, kde nás 
zaujaly obrazy a plastiky v nad-
životní velikosti. V každé třídě hu-

debního oddělení na nás čekal se 
svým učitelem o něco málo starší 
kamarád, který nás seznámil s ná-
strojem, na který se učí hrát a před-
vedl nám krátkou skladbičku.  Sez-
námili jsme se tak s klavírem, har-
monikou, flétnou, kytarou, housle-
mi, baskřídlovkou, basou, bubny. 
Na baskřídlovku si děti dokonce 
mohly vyzkoušet zahrát.  

Naše holčičky nejvíce uchvá-
tilo vystoupení krásných baletek, 
které v bílých tylových sukýnkách 
a  ozdobami ve vlasech ztvárňo-
valy „Vesmírné tančení planet“. 
Většina holčiček se v té chvíli roz-
hodla být baletkou! Kluci, Ti byli 
zase nadšeni z vystoupení basky-
tary a bicích nástrojů. A při sklad-
bě skupiny QUEEN jsme nevydr-

želi a museli si zatančit úplně všich-
ni! Než jsme se rozloučili, domlu-
vili jsme si návštěvu učitelů z hu-
debního oddělení v naší MŠ a ti 
nám ji rádi slíbili. Vždyť nemálo 
jejich nadaných žáčků je právě 

z naší školky, kde získávají lásku 
k hudbě zpěvem, hrou na harmo-
niky a flétničky. Na návštěvu už 
se moc těšíme! 

Kolektiv MŠ Stružnice

Příští rok v mateřské školce
Konec školního roku se nezadr-

žitelně blíží a my už plánujeme, 
co se u nás ve školce bude dít 
příští rok. Naše tradiční aktivity, 
které nás provází školním rokem 
již několik let a jsou, mezi dětmi 
oblíbené, určitě nevynecháme. 

V podzimním čase nás čeká 
naše oblíbená soutěž O nejkrás-
nější podzimní výrobek. Tuto sou-
těž máme opravdu rádi, protože 
Vaše výrobky jsou vždy nádherné 
a my jsme rádi, že se do této akce 
tak aktivně se svými dětmi zapo-
jujete. Opět plánujeme drama-
tický a environmentální kroužek, 
z kterého děti byly loni nadšené. 
Ve spolupráci s MŠ Velká Bukovi-
na pojedeme na plavecký kurz. 
Celý školní rok doplní výtvarné 
dílničky, vystoupení dětí a zábav-
ná odpoledne pro rodiče s dětmi. 
Také naše děti budete moci vidět 
na akcích města Žandov. 

Pro děti plánujeme příští škol-
ní rok dva školní výlety na pod-
zim a na konci školního roku, di-
vadla a zábavné programy. Těší-
me se také na další spolupráci 
s místními hasiči, protože jejich 
program připravený pro děti, byl 
velmi zajímavý a přitom zábavný. 
Děti byly nadšené z hasičského 
auta i ukázky hasičského oble-

čení. My tímto ještě jednou děku-
jeme p. Kubátovi za pozvání a tě-
šíme se na další návštěvu. 

Stejně jako minulý a tento rok 
plánujeme spaní předškoláků ve 
školce. Tato akce se u nás pořádá 
krátce, ale loni jsme si ji společně 
užili. Pro děti je připraven zábav-
ný večer formou her a diskotéka. 
Tento rok nás spaní ve školce tepr-
ve čeká a my už se moc těšíme. 

Těšíme se také na naší zahra-
du, kterou už budeme moci 100% 
využívat. Zahrada je vybavena no-
vými herními prvky, venkovním Vít-
kovým chodníkem, sprchami, pít-
ky a dopravním hřištěm. Je oprav-
du krásná a my se budeme těšit, 
až si ji například na Veselém jar-
ním odpoledni pro maminky uži-
jete s námi. 

Ve školce je bezva a já děkuji 
rodičům dětí za podněty, inspira-
ce a aktivní zapojení do života 
naší školky. Poděkování patří, ale 
také mým kolegyním, protože 
musím hrdě napsat, že máme ve 
školce jedny z nejlepších učitelek, 
které znám. Vaším dětem se vě-
nují s obrovskou láskou, nekoneč-
nou trpělivostí a nadšením. 

Markéta Neumanová
zástupkyně MŠ Žandov

Vycházející žáci
ZŠ Horní Police

V tomto školním roce vychází 19 žáků z devátého ročníku,
3 žáci z osmého  a jedna žákyně ze sedmého ročníku. Kromě 
jedné žákyně z osmého ročníku byli všichni přijati ke studiu 

do čtyřletých nebo tříletých oborů. Žákyně ze sedmého ročníku 
bude pokračovat ve studiu na ZŠ v osmé třídě. Potěšující je fakt, 
že ti žáci, kteří psali písemné přijímací testy, se umístili mezi 

ostatními přijatými žáky na velice dobrých místech. 

Mgr. Hana Havlíková
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nikami svá originální umělecká 
díla. Ve 3. třídě na návštěvníky 
čekala kreativita na talíř a každý 
si mohl odnést zajímavé výtvory, 
které z potravin vytvořil podle své 
fantazie. 4. třída zajišťovala všu-
dypřítomnou informovanost pro-
střednictvím milých hostesek a 5. 
třída hrála celý den pohádky a 
tančila. V družinách se malovalo 
na obličej a bavilo se ve vtipném 
fotokoutku.

Na zahradě školy čekaly paní 
uklízečky se zahradnickým work-
shopem, kde spolu s dětmi osa-
zovaly různorodě barevné truhlí-
ky, které budou nyní zdobit novou 
mateřskou školu. Pan školník pro-
vázel po školní zahradě a sezna-
moval návštěvníky s rozmanitostí 
venkovních her, ze kterých nejvíce 
zaujaly venkovní šachy, kuželky a 
obří člověče nezlob se. Ve školní 
jídelně se pak mohli návštěvníci 
občerstvit ochutnávkou několika 
druhů rozmanitých zdravých po-
mazánek, dát si teplý guláš nebo 
popovídat si u teplé kávy s de-
sertem.

Žádný návštěvník neodcházel 
s prázdnou. Rozdaly se stovky re-
klamních předmětů a ve stáncích 
jarmarku s výrobky žáků školy i 
školky se prodalo tolik věcí, že se 
opravdu zaplatí pořádný školní 
výlet pro všechny děti. Děku-
jeme…

Mgr. Johana Římánková
ZŠ Žandov

V sobotu 6. dubna 2019 jsme 
k příležitosti prohlídky nově zre-
konstruované budovy mateřské ško-
ly uspořádali velký Den otevře-
ných dveří. Pozvání přijali hejt-
man Libereckého kraje Martin Pů-
ta, senátor Jiří Vosecký, pan sta-
rosta Žandova Zbyněk Polák, místo-
starosta Michal Beň, další zastu-
pitelé, rodiče a všichni příznivci 
naší školy i školky.

Po projevech všech důležitých 
mužů poděkovala paní ředitelka 
Kamila Nacházelová svým zaměst-
nancům za jejich pracovní nasa-
zení v provizorních podmínkách 
a jejich rodinám za podporu.

Všichni návštěvníci si pak 
mohli prohlédnout nejen všechny 
prostory uvnitř budov a venkov-
ních hřišť včetně malého doprav-
ního, ale viděli i vystoupení žáků 
všech tříd školy i školky. Mohli si 
pohrát s didaktickými hračkami, 
vyzkoušet si Montessorri pomůc-
ky, zahrát výukové hry na inter-
aktivních tabulích, které jsou ve 
škole i ve školce.

V základní škole byly ve všech 
třídách připraveny ukázky aktivit 
našich žáků a netradičních 
zájmových činností. V 1. třídě byla 
kromě velikonočních dílniček i mož-
nost vyzkoušet si, jak vypadá vý-
uka psaní, a každý přítomný byl 
náležitě ohodnocen známkou od 
paní učitelky. 2. třída měla připra-
venou výtvarnou dílnu, kde návš-
těvníci malovali netradičními tech-

DOD v Základní a mateřské škole Žandov Mateřská škola Stružnice navštívila ZUŠBerk
Naše mateřská škola už velmi 

dlouho spolupracuje se ZUŠ Čes-
ká Lípa. Proto jsme osobní pozvá-
ní na netradiční Den otevřených 
dveří přijali s nadšením a jedno 
dopoledne jsme věnovali výletu 
na hrad ZUŠberk. Že jste o tomto 
hradu ještě neslyšeli, že nevíte, 
kde se nachází? ZUŠBerk můžete 
navštívit pouze ve dvou dnech 
v roce a nachází se právě v  pros-
torách ZUŠ. Zde nás jedna paní 
učitelka coby průvodkyně proved-
la po celém tomto uměleckém 
hradě. V každé komnatě bylo ně-
co zajímavého. Nejprve jsme si pro-
hlédli obrazy ve foyer, pak navš-
tívili výtvarné  ateliéry, kde nás 
zaujaly obrazy a plastiky v nad-
životní velikosti. V každé třídě hu-

debního oddělení na nás čekal se 
svým učitelem o něco málo starší 
kamarád, který nás seznámil s ná-
strojem, na který se učí hrát a před-
vedl nám krátkou skladbičku.  Sez-
námili jsme se tak s klavírem, har-
monikou, flétnou, kytarou, housle-
mi, baskřídlovkou, basou, bubny. 
Na baskřídlovku si děti dokonce 
mohly vyzkoušet zahrát.  

Naše holčičky nejvíce uchvá-
tilo vystoupení krásných baletek, 
které v bílých tylových sukýnkách 
a  ozdobami ve vlasech ztvárňo-
valy „Vesmírné tančení planet“. 
Většina holčiček se v té chvíli roz-
hodla být baletkou! Kluci, Ti byli 
zase nadšeni z vystoupení basky-
tary a bicích nástrojů. A při sklad-
bě skupiny QUEEN jsme nevydr-

želi a museli si zatančit úplně všich-
ni! Než jsme se rozloučili, domlu-
vili jsme si návštěvu učitelů z hu-
debního oddělení v naší MŠ a ti 
nám ji rádi slíbili. Vždyť nemálo 
jejich nadaných žáčků je právě 

z naší školky, kde získávají lásku 
k hudbě zpěvem, hrou na harmo-
niky a flétničky. Na návštěvu už 
se moc těšíme! 

Kolektiv MŠ Stružnice

Příští rok v mateřské školce
Konec školního roku se nezadr-

žitelně blíží a my už plánujeme, 
co se u nás ve školce bude dít 
příští rok. Naše tradiční aktivity, 
které nás provází školním rokem 
již několik let a jsou, mezi dětmi 
oblíbené, určitě nevynecháme. 

V podzimním čase nás čeká 
naše oblíbená soutěž O nejkrás-
nější podzimní výrobek. Tuto sou-
těž máme opravdu rádi, protože 
Vaše výrobky jsou vždy nádherné 
a my jsme rádi, že se do této akce 
tak aktivně se svými dětmi zapo-
jujete. Opět plánujeme drama-
tický a environmentální kroužek, 
z kterého děti byly loni nadšené. 
Ve spolupráci s MŠ Velká Bukovi-
na pojedeme na plavecký kurz. 
Celý školní rok doplní výtvarné 
dílničky, vystoupení dětí a zábav-
ná odpoledne pro rodiče s dětmi. 
Také naše děti budete moci vidět 
na akcích města Žandov. 

Pro děti plánujeme příští škol-
ní rok dva školní výlety na pod-
zim a na konci školního roku, di-
vadla a zábavné programy. Těší-
me se také na další spolupráci 
s místními hasiči, protože jejich 
program připravený pro děti, byl 
velmi zajímavý a přitom zábavný. 
Děti byly nadšené z hasičského 
auta i ukázky hasičského oble-

čení. My tímto ještě jednou děku-
jeme p. Kubátovi za pozvání a tě-
šíme se na další návštěvu. 

Stejně jako minulý a tento rok 
plánujeme spaní předškoláků ve 
školce. Tato akce se u nás pořádá 
krátce, ale loni jsme si ji společně 
užili. Pro děti je připraven zábav-
ný večer formou her a diskotéka. 
Tento rok nás spaní ve školce tepr-
ve čeká a my už se moc těšíme. 

Těšíme se také na naší zahra-
du, kterou už budeme moci 100% 
využívat. Zahrada je vybavena no-
vými herními prvky, venkovním Vít-
kovým chodníkem, sprchami, pít-
ky a dopravním hřištěm. Je oprav-
du krásná a my se budeme těšit, 
až si ji například na Veselém jar-
ním odpoledni pro maminky uži-
jete s námi. 

Ve školce je bezva a já děkuji 
rodičům dětí za podněty, inspira-
ce a aktivní zapojení do života 
naší školky. Poděkování patří, ale 
také mým kolegyním, protože 
musím hrdě napsat, že máme ve 
školce jedny z nejlepších učitelek, 
které znám. Vaším dětem se vě-
nují s obrovskou láskou, nekoneč-
nou trpělivostí a nadšením. 

Markéta Neumanová
zástupkyně MŠ Žandov

Vycházející žáci
ZŠ Horní Police

V tomto školním roce vychází 19 žáků z devátého ročníku,
3 žáci z osmého  a jedna žákyně ze sedmého ročníku. Kromě 
jedné žákyně z osmého ročníku byli všichni přijati ke studiu 

do čtyřletých nebo tříletých oborů. Žákyně ze sedmého ročníku 
bude pokračovat ve studiu na ZŠ v osmé třídě. Potěšující je fakt, 
že ti žáci, kteří psali písemné přijímací testy, se umístili mezi 

ostatními přijatými žáky na velice dobrých místech. 

Mgr. Hana Havlíková



Na první celodenní jarní výlet 
jsme se vydali autobusem do ZOO. 
A jeli jsme všichni! I dvouletá 
„prťátka“. To bylo zážitků! 

Počasí jsme měli objednané – 
takže slunečno, jen tu a tam mod-
rou oblohu zdobil malý bílý mrá-
ček. Všichni jsme se na výlet moc 
těšili a dobrá nálada z nás jen či-
šela. Dokonce jsme jí nakazili i pa-
na řidiče, který si s našimi dětmi 
zanotoval několik oblíbených pís-
niček. 

Vystoupili jsme u expozice „Rajs-
ké ostrovy“, která je součástí dě-
čínské zoologické zahrady. Zde 
jsme si prohlédli terária, velká i 
malá akvária se spoustou druhů roz-
manitých vodních živočichů. Vel-
mi nás překvapilo, jaké znalosti o 

zvířatech naše děti mají. Poté 
jsme stoupali vzhůru do prudkého 
kopce ke vchodu zoologické za-
hrady, kde na nás hned za branou 
už netrpělivě vyhlížel oslík Sam 
s paní lektorkou Zooškoličky. Ovšem 
na takovou vycházku jsme se mu-
seli nejdřív posilnit. Oslík senem a 
mrkvičkou, naše děti výborným ku-
řecím řízkem s bramborovou kaší. 
A mohli jsme vyrazit. Oslík nás 
nejprve seznámil se svou rodi-
nou, dvěma oslicemi a malými os-
líky. Potom nás provedl celou za-
hradou a ukázal nám všechny své 
spolubydlící zvířecí kamarády. Paní 
lektorka nám vyprávěla různé za-
jímavosti, kladla otázky a dávala 
dětem různé úkoly týkající se zví-
řátek. Komentovaná prohlídka se 

nám všem moc líbila. Když jsme 
se rozloučili, zbývalo nám už je-
nom nakoupit v místním obchůd-
ku drobné dárečky na památku, 
což dětem činilo velké potěšení. A 
hurá pěšky z kopce na autobus.

Zpáteční cestu jsme si krátili 

sledováním ubíhající krajiny a vy-
právěním zážitků z dnešního op-
ravdu vydařeného výletu. Jen ně-
kolik nejmenších dětí, jako vždy, 
v autobuse únavou usnulo.

Kolektiv MŠ Stružnice
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Planetárium
šili. Co se pod tímto názvem asi 
ukrývá? Naše představy se napl-
nily hned po příjezdu k budově. 
V prostorách celého planetária 
bylo na co koukat. Po úvodním 
filmu a vyprávění v sále jsme se 
přenesli do VESMÍRU, vzdálených 
galaxií, na jiné planety v Mléčné 
dráze a dozvěděli jsme spoustu 
zajímavostí. Návštěvu jsme si moc 
užili. Doufáme, že žákům v hlavič-
kách zůstane spousta nových 
poznatků o planetách naší sluneč-
ní soustavy.

Nikola Petříková, ZŠ Stružnice

Úterní den patřil výletu do Pra-
hy. První zastávka byla PETŘÍNS-
KÁ ROZHLEDNA. Po vystoupení 
z autobusu jsme pomalu došli ke 
vchodu rozhledny. Někteří jedinci 
ihned smlouvali, jestli nepojede-
me výtahem. Kdepak, všichni jsme 
poctivě šlapali pěšky, ani tak dlou-
ho nám to netrvalo, a byli jsme 
nahoře. Sice nás trochu bolely no-
hy, ale nádherné výhledy do širo-
kého okolí nám tu námahu boha-
tě vynahradily.

Další cíl našeho výletu bylo PLA-
NETÁRIUM, tam jsme se moc tě-

Přespání ve škole s maškarním
stoupení bylo velice pěkné, jelikož 
jsme si mohli vyzkoušet žonglová-
ní, např. s míčky, kužely atd. A vše 
bylo ukončeno ohnivou show.

V průběhu maškarního reje pro-
bíhaly soutěže, např. o nejlepší 
masku, nejlepší zpěv a spousty 
dalších soutěží, za které děti zís-
kaly diplomy a odměny.  Den jsme 
ukončili filmem na dobrou noc a 
večerkou.

Anita Bělová, ZŠ Stružnice

V pátek 15. 3. 2019 ZŠ Stružni-
ce pořádala společnou akci se spřá-
telenou malotřídní školou z Nové-
ho Oldřichova. Hned po vyučová-
ní jsme se vydali do Stružnice za 
místními myslivci, kteří pro nás 
měli připravenou besedu o Mysli-
veckých tradicích a na závěr si s 
námi opekli buřtíky. Po návratu 
do školy jsme se převlékli do ma-
sek, a pak byl zahájen maškarní 
rej. Čekalo nás žonglérské vystou-
pení od pana Radima Lůžka. Vy-

Beseda se spisovatelem
bářem. Své povolání si zvolil pod-
le toho, co ho baví. A právě díky 
tomu vznikly příběhy kapříka Mert-
líka. Přiblížil nám, jak dlouho zhru-
ba trvá napsat jednu knihu, jak 
vznikaly obrázky a ilustrace v kni-
hách, a že jméno Mertlík dala hlav-
nímu hrdinovi jeho sestra. Všem 
se beseda velmi líbila a jsme rádi, 
že jsme měli možnost setkat se 
osobně s dětským spisovatelem.

Již podruhé nás ve škole 
navštívil spisovatel Jan Opatřil. 
Poprvé k nám zavítal v roce 2015, 
tehdy nám představil tři díly Do-
brodružství kapříka Mertlíka. Le-
tos nám představil 4. díl. Sezná-
mil nás s  příběhy, které kapřík 
prožívá, poutavě nám přečetl dvě 
ukázky z nového dílu. Vyprávěl nám, 
kde čerpá inspiraci a nápady. 
Dozvěděli jsme se, že se vyučil ry-

Mladí recitátoři ze Stružnice
nášel jednu báseň. Přednes se 
žákům velice povedl, ovšem po-
stoupit mohl pouze určitý počet 
žáků. Žáci se již těší na další roč-
ník recitační soutěže a věří, že se 
jim postup další rok podaří. 

Anita Bělová, ZŠ Stružnice

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 repre-
zentovali ZŠ Stružnice čtyři žáci: 
Irenka Šafaříková, Janička Morav-
cová, Jára Šafařík a Péťa Helešic. 
Jednalo se o 48. ročník přehlídky 
dětských recitátorů v Novém Bo-
ru. Soutěž pořádal DDM „Smetán-
ka“ Nový Bor. Každý recitátor před-

Výlet do Liberce

modul Země, Měsíce, vesmírné 
obleky, model vesmírného tele-
skopu, modely vesmírných lodí, 
sluneční soustavu atd. Na konci 
děti obdržely diplom za absolvo-
vání vesmírné expedice a malé 
občerstvení.

Anita Bělová, ZŠ Stružnice

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jsme vy-
razili na výlet do Liberce, a to na 
unikátní vesmírnou expedici „KIDS 
on the MOON“, která byla připra-
vena v 1. patře OC NISA Liberec. 
Po příchodu na výstavu si děti ob-
lékly skafandry a interaktivní pro-
hlídka, včetně výkladu, mohla za-
čít. Děti si zde mohly prohlédnout 

Roboti ve výuce
s technologiemi, které budou vý-
hledově nedílnou součástí proce-
su vzdělávání. 

V září, v příštím školním roce, 
bude v naší škole probíhat krou-
žek robotiky. Žáci si vyzkouší pro-
gramování v počítači, sestavování 
robotické stavebnice a vytvoří si 
své vlastní roboty. Již v letošním 
roce byl o tuto aktivitu mezi žáky 
velký zájem. 

Mgr. Lenka Kolstrunková,
ZŠ Stružnice

V měsíci dubnu zpříjemnili na-
šim žákům výuku roboti. Roboty  
Bee Bot a mini roboty Ozobot nám 
zapůjčila Pedagogická fakulta 
v Ústí nad Labem v rámci „Pro-
jek-tu roboti do škol“.

Pod vedením pana Ištoka měli 
žáci možnosti si vyzkoušet v od-
poledních hodinách programová-
ní těchto robotů. 

Roboty jsme využili i v hodinách 
matematiky, při procvičování ná-
sobilky. Žáci si procvičovali pro-
brané učivo a zároveň pracovali 

Výlet do ZOO v Děčíně 



Na první celodenní jarní výlet 
jsme se vydali autobusem do ZOO. 
A jeli jsme všichni! I dvouletá 
„prťátka“. To bylo zážitků! 

Počasí jsme měli objednané – 
takže slunečno, jen tu a tam mod-
rou oblohu zdobil malý bílý mrá-
ček. Všichni jsme se na výlet moc 
těšili a dobrá nálada z nás jen či-
šela. Dokonce jsme jí nakazili i pa-
na řidiče, který si s našimi dětmi 
zanotoval několik oblíbených pís-
niček. 

Vystoupili jsme u expozice „Rajs-
ké ostrovy“, která je součástí dě-
čínské zoologické zahrady. Zde 
jsme si prohlédli terária, velká i 
malá akvária se spoustou druhů roz-
manitých vodních živočichů. Vel-
mi nás překvapilo, jaké znalosti o 

zvířatech naše děti mají. Poté 
jsme stoupali vzhůru do prudkého 
kopce ke vchodu zoologické za-
hrady, kde na nás hned za branou 
už netrpělivě vyhlížel oslík Sam 
s paní lektorkou Zooškoličky. Ovšem 
na takovou vycházku jsme se mu-
seli nejdřív posilnit. Oslík senem a 
mrkvičkou, naše děti výborným ku-
řecím řízkem s bramborovou kaší. 
A mohli jsme vyrazit. Oslík nás 
nejprve seznámil se svou rodi-
nou, dvěma oslicemi a malými os-
líky. Potom nás provedl celou za-
hradou a ukázal nám všechny své 
spolubydlící zvířecí kamarády. Paní 
lektorka nám vyprávěla různé za-
jímavosti, kladla otázky a dávala 
dětem různé úkoly týkající se zví-
řátek. Komentovaná prohlídka se 

nám všem moc líbila. Když jsme 
se rozloučili, zbývalo nám už je-
nom nakoupit v místním obchůd-
ku drobné dárečky na památku, 
což dětem činilo velké potěšení. A 
hurá pěšky z kopce na autobus.

Zpáteční cestu jsme si krátili 

sledováním ubíhající krajiny a vy-
právěním zážitků z dnešního op-
ravdu vydařeného výletu. Jen ně-
kolik nejmenších dětí, jako vždy, 
v autobuse únavou usnulo.

Kolektiv MŠ Stružnice
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Planetárium
šili. Co se pod tímto názvem asi 
ukrývá? Naše představy se napl-
nily hned po příjezdu k budově. 
V prostorách celého planetária 
bylo na co koukat. Po úvodním 
filmu a vyprávění v sále jsme se 
přenesli do VESMÍRU, vzdálených 
galaxií, na jiné planety v Mléčné 
dráze a dozvěděli jsme spoustu 
zajímavostí. Návštěvu jsme si moc 
užili. Doufáme, že žákům v hlavič-
kách zůstane spousta nových 
poznatků o planetách naší sluneč-
ní soustavy.

Nikola Petříková, ZŠ Stružnice

Úterní den patřil výletu do Pra-
hy. První zastávka byla PETŘÍNS-
KÁ ROZHLEDNA. Po vystoupení 
z autobusu jsme pomalu došli ke 
vchodu rozhledny. Někteří jedinci 
ihned smlouvali, jestli nepojede-
me výtahem. Kdepak, všichni jsme 
poctivě šlapali pěšky, ani tak dlou-
ho nám to netrvalo, a byli jsme 
nahoře. Sice nás trochu bolely no-
hy, ale nádherné výhledy do širo-
kého okolí nám tu námahu boha-
tě vynahradily.

Další cíl našeho výletu bylo PLA-
NETÁRIUM, tam jsme se moc tě-

Přespání ve škole s maškarním
stoupení bylo velice pěkné, jelikož 
jsme si mohli vyzkoušet žonglová-
ní, např. s míčky, kužely atd. A vše 
bylo ukončeno ohnivou show.

V průběhu maškarního reje pro-
bíhaly soutěže, např. o nejlepší 
masku, nejlepší zpěv a spousty 
dalších soutěží, za které děti zís-
kaly diplomy a odměny.  Den jsme 
ukončili filmem na dobrou noc a 
večerkou.

Anita Bělová, ZŠ Stružnice

V pátek 15. 3. 2019 ZŠ Stružni-
ce pořádala společnou akci se spřá-
telenou malotřídní školou z Nové-
ho Oldřichova. Hned po vyučová-
ní jsme se vydali do Stružnice za 
místními myslivci, kteří pro nás 
měli připravenou besedu o Mysli-
veckých tradicích a na závěr si s 
námi opekli buřtíky. Po návratu 
do školy jsme se převlékli do ma-
sek, a pak byl zahájen maškarní 
rej. Čekalo nás žonglérské vystou-
pení od pana Radima Lůžka. Vy-

Beseda se spisovatelem
bářem. Své povolání si zvolil pod-
le toho, co ho baví. A právě díky 
tomu vznikly příběhy kapříka Mert-
líka. Přiblížil nám, jak dlouho zhru-
ba trvá napsat jednu knihu, jak 
vznikaly obrázky a ilustrace v kni-
hách, a že jméno Mertlík dala hlav-
nímu hrdinovi jeho sestra. Všem 
se beseda velmi líbila a jsme rádi, 
že jsme měli možnost setkat se 
osobně s dětským spisovatelem.

Již podruhé nás ve škole 
navštívil spisovatel Jan Opatřil. 
Poprvé k nám zavítal v roce 2015, 
tehdy nám představil tři díly Do-
brodružství kapříka Mertlíka. Le-
tos nám představil 4. díl. Sezná-
mil nás s  příběhy, které kapřík 
prožívá, poutavě nám přečetl dvě 
ukázky z nového dílu. Vyprávěl nám, 
kde čerpá inspiraci a nápady. 
Dozvěděli jsme se, že se vyučil ry-

Mladí recitátoři ze Stružnice
nášel jednu báseň. Přednes se 
žákům velice povedl, ovšem po-
stoupit mohl pouze určitý počet 
žáků. Žáci se již těší na další roč-
ník recitační soutěže a věří, že se 
jim postup další rok podaří. 

Anita Bělová, ZŠ Stružnice

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 repre-
zentovali ZŠ Stružnice čtyři žáci: 
Irenka Šafaříková, Janička Morav-
cová, Jára Šafařík a Péťa Helešic. 
Jednalo se o 48. ročník přehlídky 
dětských recitátorů v Novém Bo-
ru. Soutěž pořádal DDM „Smetán-
ka“ Nový Bor. Každý recitátor před-

Výlet do Liberce

modul Země, Měsíce, vesmírné 
obleky, model vesmírného tele-
skopu, modely vesmírných lodí, 
sluneční soustavu atd. Na konci 
děti obdržely diplom za absolvo-
vání vesmírné expedice a malé 
občerstvení.

Anita Bělová, ZŠ Stružnice

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jsme vy-
razili na výlet do Liberce, a to na 
unikátní vesmírnou expedici „KIDS 
on the MOON“, která byla připra-
vena v 1. patře OC NISA Liberec. 
Po příchodu na výstavu si děti ob-
lékly skafandry a interaktivní pro-
hlídka, včetně výkladu, mohla za-
čít. Děti si zde mohly prohlédnout 

Roboti ve výuce
s technologiemi, které budou vý-
hledově nedílnou součástí proce-
su vzdělávání. 

V září, v příštím školním roce, 
bude v naší škole probíhat krou-
žek robotiky. Žáci si vyzkouší pro-
gramování v počítači, sestavování 
robotické stavebnice a vytvoří si 
své vlastní roboty. Již v letošním 
roce byl o tuto aktivitu mezi žáky 
velký zájem. 

Mgr. Lenka Kolstrunková,
ZŠ Stružnice

V měsíci dubnu zpříjemnili na-
šim žákům výuku roboti. Roboty  
Bee Bot a mini roboty Ozobot nám 
zapůjčila Pedagogická fakulta 
v Ústí nad Labem v rámci „Pro-
jek-tu roboti do škol“.

Pod vedením pana Ištoka měli 
žáci možnosti si vyzkoušet v od-
poledních hodinách programová-
ní těchto robotů. 

Roboty jsme využili i v hodinách 
matematiky, při procvičování ná-
sobilky. Žáci si procvičovali pro-
brané učivo a zároveň pracovali 

Výlet do ZOO v Děčíně 
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Expedice Hradčany
čtvrtek 16. 5. 2019 se žáci vy-
zbrojili síťkami, nádobami, brožur-
kami a vyrazili do terénu. Na kraji 
rybníka pak brali vzorky, tedy lo-
vili živočichy žijící ve vodě, 
v písku a bahně. Následně je dali 
do pozorovací nádoby a v brožur-
ce hledali, co je to za živočicha. 
Žákům se podařilo ulovit nejen 
potápníka, larvy, ale i vodní pa-
vouky. A protože se žákům akti-
vita moc líbila, vydají se k rybníku 
na výlov znovu.

Nikola Petříková, ZŠ Stružnice

Voda je základem veškerého ži-
vota. Co o ní všechno víme? Jak 
koluje v krajině? To vše jsme se 
dozvěděli již minulý rok v listo-
padu během výukového progra-
mu Voda v krajině. Žáci si ve sku-
pinách sami ověřili některé fyzi-
kální vlastnosti vody a pod vede-
ním zkušených lektorů si uvědo-
mili, kde v přírodě je mohou po-
zorovat.

Protože nás výukový program 
zaujal, tak jsme se rozhodli ab-
solvovat i jeho praktickou část, 
pozorování vodního biotopu. Ve 

Mediální výchova
v hornopolické škole

stup než spolužáci zvolil jeden 
z chlapců. Nafotil, jak kdosi v Žan-
dově „ozdobil“ krajinu. Jeho sním-
ky nás zaujaly proto, že je scho-
pen vnímat nejen krásné okolí 
Žandova, ale i to, jak ho někdo 
ničí. 

Mgr. Hana Havlíková

V rámci mediální výchovy jsme 
připravili pro žáky deváté třídy pro-
jekt s názvem „Fotíme přírodu“. 
Do projektu se zapojili všichni 
deváťáci a mile překvapili. Jejich 
fotografie byly velmi zajímavé. Ně-
kteří se zaměřili na detaily, jiní si 
vybrali větší celky. Zcela jiný pří-

Ozdravný pobyt
v Českém ráji

kozí bio farmu Pěnčín. Také jsme 
při jedné vycházce museli přeska-
kovat potůček, ale do cíle jsme 
došli všichni suchý a zdraví. Na-
konec se ze všech dětských ná-
mořníků stali kapitáni všech moří. 
Velké poděkování patří firmě Sauer, 
která nám zafinancovala autobus 
na ozdravný pobyt a zpět do ma-
teřské školy. 

Bc. Pavla Hlůžková,
vychovatelka a učitelka MŠ

Mateřská škola a školní druži-
na Horní Police se v polovině květ-
na vydala na ozdravný pobyt do 
Českého ráje, malé vesničky Krás-
ná. Jak již napovídá název vesni-
ce, byl to opravdu krásný týden 
plných zážitků v námořnickém 
stylu. Děti a žáci hledali poklad 
kapitána na moři, neboť nám ten-
to den počasí nepřálo a pršelo. 
Ostatní dny bylo počasí přívětivěj-
ší, a proto jsme se vydali na roz̈-
hlednu Černá Studnice, nebo na 

Indiánské příběhy
tickou výchovou. Herec vypravěč 
provází děti dějem příběhu a prá-
vě sami děti přebírají roli herců 
i tanečníků a vstupují tak na scé-
nu. Jednoduché kostýmy jim umož-
ňují rychlou proměnu v různé po-
stavy. Celé představení doprovází 
hudba a písničky. 

Vystoupení nás všechny bavilo, 
bylo vtipné a my všichni jsme si 
ho užili, proto jsme si s p. Bedná-
řem domluvili další představení 
na příští školní rok a už se moc 
těšíme.

Markéta Neumanová
MŠ Žandov

Už mnoho let k nám do školky 
jezdí Koloběžky. Tentokrát jsem 
oslovila Divadélko Ondřej a udě-
lala jsem opravdu dobře. Předsta-
vení bylo krásné, děti se aktivně 
zapojily a staly se z nich herci. Mi-
reček K. byl indián Kluskabi, Lu-
cinka F. a Izabellka P. indiánská 
babička, Laurinka byla větrný orel, 
Sabinka I. byla indiánka Agunaki, 
Eliška byla indiánka Inkehi a Ště-
pánek Z. byl indián Měsíc. I ostat-
ní děti se pořád aktivně zapojova-
ly do celého představení, tančily 
a zpívaly. 

Představení Divadélka Ondřej 
spojují divadelní zážitek s drama-Pištec

již z repertoáru, který letos zahrá-
li. Své vystoupení zahájili písní Vy-
šla hvězda jasná, ve čtyřhlasé úpra-
vě předvedli skladbu Běžela oveč-
ka, dále s kytarovým doprovodem 
zahráli píseň pánů Svěráka a Uhlí-
ře Moje milá plaví koně a v písni 
Kluci kočičí se sami doprovodili 
na Boomwhackers. Závěr patřil 
skladbě Let my people go. 

Za svůj výkon si děti vysloužily 
obrovský potlesk publika a navíc 
byli odměněni diplomem a drob-
nými dárečky.

Mgr. Lucie Plačková,
ZŠ Stružnice

V sobotu 27. dubna se žáci z na-
ší školy, jmenovitě Irenka a Jarda 
Šafaříkovi, Janička Moravcová, Te-
rezka Bendová a Matěj Hýsek, 
zúčastnili 11. ročníku přehlídky děts-
kých amatérských flétnových sou-
borů Pištec, která se konala v Do-
mově dětí a mládeže Libertin 
v České Lípě. 

Akce se zúčastnilo celkem šest 
souborů ze základních a mateřs-
kých škol. Naši žáci, kteří začali 
hrát na flétnu již v mateřské škole 
a nyní pokračují již třetím či čtvr-
tým rokem na škole základní, pat-
ří mezi zkušené hráče. To bylo znát 

Exkurze do České národní banky
a jiné. V průběhu besedy si žáci za-
soutěžili a získali drobné ceny.

Ve středu 22. května  jsme se 
vydali do České národní banky 
v Praze. Touto exkurzí jsme navá-
zali na získané znalosti o finanční 
gramotnosti. Do banky jsme šli ve 
dvou skupinách. Nejdříve jsme shléd-
li dva filmy o vývoji a vzniku pe-
něz. Pak jsme vstoupili do trezo-
ru, který se nachází pod budovou 
banky, kde se nachází expozice 
„Lidé a peníze“. Dověděli jsme se 
spoustu zajímavých věcí, prohlédli 
jsme si různé bankovky, vyzkouše-
li jsme si, zda naše bankovky ne-
jsou falešné pomocí ultrafialové-

Být gramotný znamená naučit 
se číst, psát a počítat. Být finanč-
ně gramotný znamená využívat tyto 
znalosti i ve světě peněz a finanč-
ních produktů. Vědět, co číst, jak 
to číst a dokázat porozumět, umět 
si spočítat alespoň to základní, to 
vše nás finanční gramotnost učí.

V pátek 22. února probíhal 
Den finanční gramotnosti na naší 
škole. Celé dopoledne jsme se 
zábavnou formou této problema-
tice věnovali. Zástupci z banky na-
šim žákům vysvětlovali pojmy 
vztahující se k finanční gramot-
nosti. Dnes už naši žáci vědí co je 
inflace, devalvace, hypotéka, úvěr 

du. Za odpovědi získali odměny. 
Plní dojmů a zážitků jsme se v od-
poledních hodinách vrátili auto-
busem domů.

ZŠ Stružnice

ho záření. Na závěr exkurze jsme 
si potěžkali cihly ze dřeva, olova, 
oceli a zlata (měla 12,6 kg). Před 
odchodem si žáci zasoutěžili, do-
stali otázky, které se týkaly výkla-
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došli všichni suchý a zdraví. Na-
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na ozdravný pobyt a zpět do ma-
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ho záření. Na závěr exkurze jsme 
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PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH SOUBORŮ
aby předvedly své choreografie, 
na kterých pracovaly řadů týdnů 
až měsíců.

Naši žáci předvedli moderní 
country tanec a jejich vystoupení 
mělo příznačný název Tenkrát na 
západě.

Po našem vystoupení jsme si 
užívali tance ostatních souborů a 
jejich výkony se budeme rádi in-
spirovat.

Mgr. Lucie Plačková,
ZŠ Stružnice

Tanec, který spojuje zábavu a po-
hyb, je ideálním sportem pro děti. 
Na ZŠ Stružnice funguje taneční 
kroužek již řadu let a žáci mají za 
sebou mnoho vystoupení – besíd-
ky pro rodiče, slavnosti v obci. 

14. dubna osm tanečnic a dva 
tanečníci vyjeli se svým vystoupe-
ním za hranice naší obce a zúčast-
nili se již podruhé přehlídky ta-
nečních souborů v Novém Boru. 

Ve sportovní hale u koupaliště 
se sešlo velké množství tanečních 
souborů, dětských i dospěláckých, 

Stejně jako předešlé dva roky i 
letos vaříme k MDD celý TÝDEN 
podle přání dětí z mateřské a 
základní školy. Mateřince připra-
vujeme i nejoblíbenější ranní a 
odpolední svačinky.  Dětičky z MŠ 
si psaly většinou o sladké svačin-
ky, školáci překvapili a přáli si sa-
má klasická jídla. Když shrnu všech-
ny tři roky, na plné čáře vítězí ku-
řecí řízek s bramborovou kaší, bo-
loňské špagety, pizza, bramboro-
vý knedlík se špenátem a masem. 
Z polévek pak rajská, vývar s ját-
rovou zavářkou a písmenky, gulá-
šová, bramborová, kulajda ale i 
luštěninová čočková. V loňském 

roce jsme dětem připravili i sma-
žený sýr s hranolky. Vzhledem 
k časové náročnosti vydávání a udr-
žování teploty pokrmu letos není, 
i když požadovaný byl také. 
V předešlých dvou letech nezvítě-
zil žádný sladký oběd, tento rok 
ANO, a tak dětičkám navaříme 
kynuté jahodové knedlíky a posy-
pat je prosí kakaem. Malí stráv-
níčci z MŠ si každým rokem žádají 
párek v rohlíku, krupicovou kaši, 
zapečený toustík, palačinky, lívan-
ce, vdolky a cereálie. Snažíme se 
vyjít vstříc všem přáním, a tak po-
stupně žádané pokrmy zařazuje-
me do konce školního roku. Velice 

spokojení volbou dětí jsou i dos-
pělí strávníci. Moc se těšíme, co 
jim připravíme zase za rok. 

Monika Kucharovičová,
vedoucí stravování 

ZŠ a MŠ Žandov

Týdenní menu na přání dětí

Další z mnoha charitativních akcí, 
do kterých se naši žáci zapojili, 
byl prodej kytiček na podporu bo-
je proti rakovině. Pod vedením 
našich asistentek se 15. 5. vydaly 
vybrané skupinky žáků do Struž-
nice a Jezvé, kde nabízely k pro-
deji kytičky. I přes nepřízeň počasí 
se této charitativní akce žáci rádi 
zúčastnili. Vědí, že utržené peníze 
poslouží dobré věci. Prodejem ky-

tiček žáci vybrali částku 3891,- Kč, 
kterou jsme hned v pondělí odevz-
dali na určené konto.

Jsme moc rádi, že se naši žáci 
dokáží zapojit i do těchto akcí a 
umějí pomáhat ostatním.

Mgr. Lenka Kolstrunková,
ZŠ Stružnice

Prodej kytiček

Morana
malým tempem a tak i jaro se po-
malu probouzí, kytičky kvetou a 
ptáci se vracejí. Dokonce i na mos-
tě rozkvetla louka z nakreslených 
květů a kytiček křídou od dětí. 

Bc. Pavla Hlůžková,
učitelka MŠ a vychovatelka ŠD

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo 
na tě vezmu bič! Děti z MŠ Horní 
Police se loučily se zimou a vítaly 
jaro. První jarní den sluníčko své 
paprsky ukázalo a prosby dětí vy-
slyšelo. Morana, která byla hoze-
na do Ploučnice, plula svým po-

Ponožkový den

přebývá. Děti z MŠ a žáci ze škol-
ní družiny Horní Police podpořili 
tento projekt. Ponožkový den si vel-
mi užili a s každou jinou ponož-
kou měli spoustu legrace.

Bc. Pavla Hlůžková,
učitelka MŠ, vychovatelka ŠD

Ponožkový den... Tento den při-
padá na podporu lidí s Downo-
vým syndromem. Ponožky znázor-
ňují písmenko X, které se váže s 
touto nemocí a den 21. 3. není 
vybrán náhodně, symbolizuje pře-
bývající 21. chromozom, který prá-
vě v případě Downova syndromu 

NÁVŠTĚVA ZŠ HORNÍ POLICE
lečně si zahráli florbal a vyzkou-
šeli si hod na cíl s neposednými 
míčky.           

A děti?? Ty se jistě už těší, až 
usednou v září do školních lavic.

Petra Potenská,
učitelka MŠ Horní Police

Před zápisem do první třídy si 
byly děti z mateřské školy v Horní 
Polici prověřit své znalosti a do-
vednosti u prvňáčků v místní zá-
kladní škole. Rozklad slov, slovní 
hrátky, počítání a plnění jednodu-
chých úkolů na interaktivní tabu-
li, to vše zvládly na jedničku s hvěz-
dičkou. Své prstíčky procvičily při 
skládání papírového motýla, kte-
rého si pak odnesly domů. Velkým 
překvapením pro všechny bylo po-
zvání do tělocvičny, kde se nás ochot-
ně ujali žáci vyšších ročníků. Spo-

Základní umělecká škola Žandov

Pro velký zájem
rozšiřujeme výuku hry na kytaru,

od září 2019 s novou slečnou
učitelkou Michaelou Slavíkovou.

Přihlášky ke studiu lze vyzvednout v kanceláři školy. 
Přijímáme žáky od 8 let, pokud splňují fyzické předpoklady. 
Těšíme se na nové kytaristy a kytaristky.

Více informací na www.zuszandov.cz
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HUDEBNÍ OBOR
Hra na klavír, keyboard, kytaru, housle, zobcovou 
flétnu, příčnou flétnu, saxofon, bicí nástroje, 
sólový zpěv, sborový zpěv.
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Jarní tvoření v domově důchodců v České Lípě
KEM, které představovala paní uči-
telka. Projekt Mezigeneracemi dí-
ky své pravidelnosti sklízí „ovo-
ce“ v podobě větší otevřenosti ba-
biček a dědečků, zájmu o starší 
generaci a milá setkání. Dalšího 
setkání se již nemůžeme dočkat!

Bc. Pavla Hlůžková,
učitelka MŠ, vychovatelka ŠD

V dubnu děti z MŠ Horní Poli-
ce navštívily domov důchodců v Čes-
ké Lípě. Atmosféra byla v duchu 
jarního vystoupení a tvoření. Ba-
bičky malovaly kraslice a dědeč-
kové vymalovávali pomlázky, děti 
jim se vším pomáhaly. Zpívalo se 
a tančilo na písničky vítající jaro, 
zahnali jsme zimu a společně zä-
smáli nad POPLETENÝM SLUNÍČ-

Fotbalový turnaj v Horní Polici
V neděli 2. června 2019 se na 

fotbalovém hřišti v Horní Polici us-
kutečnil turnaj v malém "trojko-
vém" fotbale mixů. Každý tým se 
skládal z jednoho rodiče (bran-
kář), dvou dětí kategorie příprav-
ka a 1 dítěte kategorie žáci do 15 
let. Fotbálek se hrál na hřišti 30x15 
metrů, jeden zápas trval 2x8 mi-
nut. Do turnaje se přihlásilo 5 tý-
mů (Černí jezdci, Tygři, Sekáči, Dře-

váci a Rakety). Tým mohly tvořit 
dívky i chlapci. Jako cena pro vítě-
ze turnaje byl fotbalový míč Adi-
das, samozřejmě každý tým obdr-
žel balíček dobrot :-). Během tur-
naje přišlo vhod také grilování a 
občerstvení (pitný režim i špekáč-
ky pro děti zdarma). Zápasy byly 
dramatické, přinesly mnoho napí-
navých momentů, ale při hře jsme 
si užili i mnoho zábavy. Turnaj po 

napínavém posledním zápase vy-
hrál výborný tým Sekáčů, na dru-
hém místě se umístily Rakety, třetí 
skončili Dřeváci, čtvrtí Tygři a pátí 
obětavě hrající Černí jezdci. Rád 
bych poděkoval fotbalistům TJ So-
kol Horní Police za ochotu a po-
moc při uspořádání turnaje, ob-
zvláště panu správci hřiště v H. 
Polici za skvělou spolupráci. Také 
bych rád poděkoval OÚ Horní Po-

lice za důvěru, panu rozhodčímu 
že to celý turnaj vydržel, dámám 
u časomíry, panu Heranovi za po-
moc a všem ostatním, kteří se na 
organizaci turnaje podíleli. Již se 
těšíme na další ročník :-).

Michal Toráň, Školský 
a sportovní výbor Horní Police.

V nedávné době jsem se roz-
hodl setkat s mladým nadějným 
sportovcem ze Žandova. Zaujal mě 
nejen tím, že pochází z našeho 
města, ale i sportovní disciplínou, 
kterou si vybral. Jedná se o box, 
tedy o kontaktní sport, kde se kaž-
dý z obou soupeřů, stojící k sobě 
tváří tvář, snaží pěstmi zasáhnout 
horní polovinu těla toho druhého. 
Doslechl jsem se, že již vyhrál ně-
kolik zápasů ve své kategorii, zá-
roveň je studentem středního od̈-
borného učiliště. Své volno tedy 
musí rozvrhnout tak, aby do něj za-
hrnul přípravu do školy, sport i vol-
ný čas pro sebe.  

Osobně si myslím, že se málo 
hovoří o lidech našeho města. O 
lidech, kteří jsou něčím výjimeční 
a způsobem svého života mohou 
jít ostatním příkladem. 

Žít život jen tak beze smyslu je 
jednoduché. Dejme ale životu ně-
jaký význam a bude obohacující 
a inspirující. 

Otázka: Na úvod se nám 
představ, kolik ti je let?
Odpověď: Jmenuji se Petr 
Pecka, je mi 18 let a bydlím 
v Žandově.  

Otázka: Studuješ, nebo 
pracuješ?
Odpověď: Tento rok dokončuji 
studium na střední odborné škole 
v Děčíně, obor strojní mechanik. 
Její nespornou výhodou je, že je-
den týden probíhá studium ve 

škole v Děčíně a druhý týden je 
praxe. Praxi jsem si vyjednal ve 
firmě Sauer Žandov, a.s.. Za od-
vedenou praxi mám i finanční 
příjem, ze kterého mohu hradit 
náklady na tréninky, vybavení 
a zápasy. 

Otázka: Už máš jasno v tom, 
co bys chtěl dělat po škole?
Odpověď: Po škole bych rád 
pracoval ve firmě, kde vykoná-
vám praxi. Tato práce mě baví. 
Zároveň jsem přemýšlel, že bych 
pokračoval ve studiu na nějaké 
střední odborné škole a získal tak 
maturitu.  V současné době je pro 
mě ale stěžejní box, kterému bych 
se chtěl věnovat na profesionální 
úrovni.

Otázka:  Jak dlouho děláš box 
a jak jsi se k němu vůbec dostal?
Odpověď: K boxu jsem se dostal 
zhruba před 2,5 lety a to díky 
kamarádovi. Ten sice neboxuje, 
ale nějak mezi námi došlo k sáz-
ce, že budu boxovat a dostanu 
se do ringu. Přihlásil jsem se tedy 
do VIPER CLUB v České Lípě, vy-
držel měsíce trénovat a nakonec 
jsem se dostal i na turnaje. Sázku 
jsem splnil a mohl tedy vše ukon-
čit, ale ten box mě natolik oslovil, 
že jsem u něj zůstal.

Otázka: Dělal jsi i jiné sporty? 
Odpověď: Zhruba 7 let jsem 
hrál fotbal za fotbalový klub na-
šeho města. Kdybych si dnes měl 

znovu vybrat, který sport bych 
upřednostňoval, tak by to byl 
jednoznačně box. V boxu se 
musím spoléhat sám na sebe, 
nesmím nic podcenit a to ani 
tréninky. Box je prostě o indi-
vidualitě, co natrénuji, to můžu 
„prodat“. Při zápase jsem tam 
jen já. 

Otázka: Kolikrát týdně trénuješ? 
Popiš nám svůj trénink.

Odpověď: Na tréninky jezdím 
třikrát nebo čtyřikrát v týdnu. 
Záleží na tom, jestli mám před 
sebou nějaké větší, významnější 
zápasy. Samotný trénink je rozvr-
žen do jedné až dvou hodin. Box 
není o tom, aby tělo bylo pokryté 
hromadou svalů. Není třeba trávit 
hodiny v posilovně u zvedání či-
nek. V boxu je důležitá hlavně vy-
trvalost a rychlost. Tak je sestaven 
i samotný trénink. Začínáme tedy 

Petr Pecka

Základní umělecká škola Žandov

Přijímá nové žáky do všech oborů
na školní rok 2019/2020

Informace: Alena Losová dipl. um - tel.: 777 527 001, email: reditel@zuszandov.cz.
Michaela Vyhnánková dipl. um. - tel.: 774 494 002, více informací na www.zuszandov.cz

okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz

Do základní umělecké školy jsou přijímání žáci, kteří 1. 9. 2019 dovrší věku 5 let a starší. 
Přijímací zkoušky do ZUŠ Žandov probíhají v měsících duben – červen. Přihláška do ZUŠ

 Žandov je ke stažení na www.zuszandov.cz, nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.

TANEČNÍ OBOR
Taneční průprava, současný tanec
(Disco Dance, Hip Hop a další…)

VÝTVARNÝ
OBOR
Keramika, kresba, 
malba.



HUDEBNÍ OBOR
Hra na klavír, keyboard, kytaru, housle, zobcovou 
flétnu, příčnou flétnu, saxofon, bicí nástroje, 
sólový zpěv, sborový zpěv.
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Jarní tvoření v domově důchodců v České Lípě
KEM, které představovala paní uči-
telka. Projekt Mezigeneracemi dí-
ky své pravidelnosti sklízí „ovo-
ce“ v podobě větší otevřenosti ba-
biček a dědečků, zájmu o starší 
generaci a milá setkání. Dalšího 
setkání se již nemůžeme dočkat!

Bc. Pavla Hlůžková,
učitelka MŠ, vychovatelka ŠD

V dubnu děti z MŠ Horní Poli-
ce navštívily domov důchodců v Čes-
ké Lípě. Atmosféra byla v duchu 
jarního vystoupení a tvoření. Ba-
bičky malovaly kraslice a dědeč-
kové vymalovávali pomlázky, děti 
jim se vším pomáhaly. Zpívalo se 
a tančilo na písničky vítající jaro, 
zahnali jsme zimu a společně zä-
smáli nad POPLETENÝM SLUNÍČ-

Fotbalový turnaj v Horní Polici
V neděli 2. června 2019 se na 

fotbalovém hřišti v Horní Polici us-
kutečnil turnaj v malém "trojko-
vém" fotbale mixů. Každý tým se 
skládal z jednoho rodiče (bran-
kář), dvou dětí kategorie příprav-
ka a 1 dítěte kategorie žáci do 15 
let. Fotbálek se hrál na hřišti 30x15 
metrů, jeden zápas trval 2x8 mi-
nut. Do turnaje se přihlásilo 5 tý-
mů (Černí jezdci, Tygři, Sekáči, Dře-

váci a Rakety). Tým mohly tvořit 
dívky i chlapci. Jako cena pro vítě-
ze turnaje byl fotbalový míč Adi-
das, samozřejmě každý tým obdr-
žel balíček dobrot :-). Během tur-
naje přišlo vhod také grilování a 
občerstvení (pitný režim i špekáč-
ky pro děti zdarma). Zápasy byly 
dramatické, přinesly mnoho napí-
navých momentů, ale při hře jsme 
si užili i mnoho zábavy. Turnaj po 

napínavém posledním zápase vy-
hrál výborný tým Sekáčů, na dru-
hém místě se umístily Rakety, třetí 
skončili Dřeváci, čtvrtí Tygři a pátí 
obětavě hrající Černí jezdci. Rád 
bych poděkoval fotbalistům TJ So-
kol Horní Police za ochotu a po-
moc při uspořádání turnaje, ob-
zvláště panu správci hřiště v H. 
Polici za skvělou spolupráci. Také 
bych rád poděkoval OÚ Horní Po-

lice za důvěru, panu rozhodčímu 
že to celý turnaj vydržel, dámám 
u časomíry, panu Heranovi za po-
moc a všem ostatním, kteří se na 
organizaci turnaje podíleli. Již se 
těšíme na další ročník :-).

Michal Toráň, Školský 
a sportovní výbor Horní Police.

V nedávné době jsem se roz-
hodl setkat s mladým nadějným 
sportovcem ze Žandova. Zaujal mě 
nejen tím, že pochází z našeho 
města, ale i sportovní disciplínou, 
kterou si vybral. Jedná se o box, 
tedy o kontaktní sport, kde se kaž-
dý z obou soupeřů, stojící k sobě 
tváří tvář, snaží pěstmi zasáhnout 
horní polovinu těla toho druhého. 
Doslechl jsem se, že již vyhrál ně-
kolik zápasů ve své kategorii, zá-
roveň je studentem středního od̈-
borného učiliště. Své volno tedy 
musí rozvrhnout tak, aby do něj za-
hrnul přípravu do školy, sport i vol-
ný čas pro sebe.  

Osobně si myslím, že se málo 
hovoří o lidech našeho města. O 
lidech, kteří jsou něčím výjimeční 
a způsobem svého života mohou 
jít ostatním příkladem. 

Žít život jen tak beze smyslu je 
jednoduché. Dejme ale životu ně-
jaký význam a bude obohacující 
a inspirující. 

Otázka: Na úvod se nám 
představ, kolik ti je let?
Odpověď: Jmenuji se Petr 
Pecka, je mi 18 let a bydlím 
v Žandově.  

Otázka: Studuješ, nebo 
pracuješ?
Odpověď: Tento rok dokončuji 
studium na střední odborné škole 
v Děčíně, obor strojní mechanik. 
Její nespornou výhodou je, že je-
den týden probíhá studium ve 

škole v Děčíně a druhý týden je 
praxe. Praxi jsem si vyjednal ve 
firmě Sauer Žandov, a.s.. Za od-
vedenou praxi mám i finanční 
příjem, ze kterého mohu hradit 
náklady na tréninky, vybavení 
a zápasy. 

Otázka: Už máš jasno v tom, 
co bys chtěl dělat po škole?
Odpověď: Po škole bych rád 
pracoval ve firmě, kde vykoná-
vám praxi. Tato práce mě baví. 
Zároveň jsem přemýšlel, že bych 
pokračoval ve studiu na nějaké 
střední odborné škole a získal tak 
maturitu.  V současné době je pro 
mě ale stěžejní box, kterému bych 
se chtěl věnovat na profesionální 
úrovni.

Otázka:  Jak dlouho děláš box 
a jak jsi se k němu vůbec dostal?
Odpověď: K boxu jsem se dostal 
zhruba před 2,5 lety a to díky 
kamarádovi. Ten sice neboxuje, 
ale nějak mezi námi došlo k sáz-
ce, že budu boxovat a dostanu 
se do ringu. Přihlásil jsem se tedy 
do VIPER CLUB v České Lípě, vy-
držel měsíce trénovat a nakonec 
jsem se dostal i na turnaje. Sázku 
jsem splnil a mohl tedy vše ukon-
čit, ale ten box mě natolik oslovil, 
že jsem u něj zůstal.

Otázka: Dělal jsi i jiné sporty? 
Odpověď: Zhruba 7 let jsem 
hrál fotbal za fotbalový klub na-
šeho města. Kdybych si dnes měl 

znovu vybrat, který sport bych 
upřednostňoval, tak by to byl 
jednoznačně box. V boxu se 
musím spoléhat sám na sebe, 
nesmím nic podcenit a to ani 
tréninky. Box je prostě o indi-
vidualitě, co natrénuji, to můžu 
„prodat“. Při zápase jsem tam 
jen já. 

Otázka: Kolikrát týdně trénuješ? 
Popiš nám svůj trénink.

Odpověď: Na tréninky jezdím 
třikrát nebo čtyřikrát v týdnu. 
Záleží na tom, jestli mám před 
sebou nějaké větší, významnější 
zápasy. Samotný trénink je rozvr-
žen do jedné až dvou hodin. Box 
není o tom, aby tělo bylo pokryté 
hromadou svalů. Není třeba trávit 
hodiny v posilovně u zvedání či-
nek. V boxu je důležitá hlavně vy-
trvalost a rychlost. Tak je sestaven 
i samotný trénink. Začínáme tedy 

Petr Pecka

Základní umělecká škola Žandov

Přijímá nové žáky do všech oborů
na školní rok 2019/2020

Informace: Alena Losová dipl. um - tel.: 777 527 001, email: reditel@zuszandov.cz.
Michaela Vyhnánková dipl. um. - tel.: 774 494 002, více informací na www.zuszandov.cz
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Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz

Do základní umělecké školy jsou přijímání žáci, kteří 1. 9. 2019 dovrší věku 5 let a starší. 
Přijímací zkoušky do ZUŠ Žandov probíhají v měsících duben – červen. Přihláška do ZUŠ

 Žandov je ke stažení na www.zuszandov.cz, nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.

TANEČNÍ OBOR
Taneční průprava, současný tanec
(Disco Dance, Hip Hop a další…)

VÝTVARNÝ
OBOR
Keramika, kresba, 
malba.



MĚSTO ŽANDOV

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne  
18. 3. 2019 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zastu-
pitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu 

a doplněný návrh programu jednání.
b)Pověřuje starostu města jednáním za 

účelem získání dotace na stavbu tě-
locvičny u MŠ Žandov.

c)Realizaci zavlažovacího systému na 
náměstí.

d)Zatravnění zelených ploch na náměs-
tí travním semenem.

e)Přehled čerpání rozpočtu města za 
rok 2018.

f)Inventarizační zprávu o provedené in-
ventarizaci majetku města za rok 2018.

g)OZV č. 1/2019, o nočním klidu. 
h)Finanční dar včetně darovací smlouvy 

ve výši 5.000,- Kč na provoz Lužic-
kého motoráčku. 

i)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 15.000,- Kč pro MO ČRS. 

j)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 15.000,- Kč na sportovní pří-
pravu na Mistrovství ČR v boxu.

k)Tajnou volbu 5. člena rady města.
l)Zvolilo pana Tomáše Tomaštíka 5. čle-

nem rady města.
m)Zvolilo pana Tomáše Tomaštíka 3. čle-

nem FV.

n)Zvolilo pana Ing. Davida Tröschela 
předsedou FV.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o realizaci odstavné plo-

chy a parkovou úpravu v ul. Kostelní.
c)Informaci o stavu objektu čp. 136 na 

náměstí. 

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

MĚSTO ŽANDOV

Usnesení ze 6. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
20. 5. 2019 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zastu-
pitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Závěrečný účet města Žandova za 

rok 2018.
c)Účetní závěrku včetně výsledku 

hospodaření města Žandova za účet-
ní období roku 2018 sestavenou 

ke dni 31.12.2018.
d)Rozpočtové opatření č. 2/2019.
e)Přehled čerpání rozpočtu města za 

1.– 3./2019.
f)Prodej stavby „Žandov – ul. Potoční 

– kanalizace“ společně s předlože-
nou smluvní dokumentací, která ob-
sahuje Kupní smlouvu, Smlouvu o pe-
něžitém příplatku mimo základní 
kapitál a to včetně Dohody o zapo-
čtení pohledávek a pověřuje starostu 
podpisem těchto smluv a dohody.

g)Vypracování projektové dokumen-
tace projekční kanceláří IMCZ s.r.o. 
Nelahozeves na chodník v ul. Volfar-
tické, dešťovou kanalizaci, veřejné 

osvětlení, plochu u OSBD, hydrogeo-
logický průzkum a geodetické zamě-
ření.

h)Pořízení podlahového mycího stroje 
Kärcher do MŠ za 73.000,- Kč. 

i)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 10.000,- Kč pro Hospic sv. 
Zdislavy. 

j)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 15.000,- Kč pro rockovou ka-
pelu SCREAM OF THE LAMBS. 

k)Investiční dotaci pro SK Spartak Žan-
dov z.s. ve výši 419.410,- Kč na au-
tomatické zavlažování fotbalového 
hřiště a pro nákup a zabudování re-
tenční nádrže včetně smlouvy o pos-

kytnutí dotace.
l)Neinvestiční dotaci pro Radečský 

okrašlovací spolek ve výši 30.000,- 
Kč na konání letních Radečských 
slavností včetně smlouvy o poskyt-
nutí dotace.

m)Podání žádosti o dotaci na revita-
lizaci kostela sv. Bartoloměje.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 6. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 14. března 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a za-

pisovatele v předloženém znění (usne-
sení č. 6 / 8 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 6. zasedá-
ní ZO v předloženém znění (usnesení 
č. 6 / 9 / 2019).

-ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 
2887/1 o výměře 719 m za cenu 18,- 

2 Kč/mpanu Milanu Kubišovi (usnese-
ní č. 6 / 10 / 2019).

-ZO schvaluje záměr pronájmu restau-

race na koupališti včetně příslušenst-
ví sociálního zařízení na roky 2019, 
2020, 2021 ve výši 30 000 Kč/rok 
s tím, že žadatel předloží koncept 
k provozování restaurace (usnesení č. 
6 / 11 / 2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč pro 
Denní a pobytové sociální služby 
v České Lípě dle předložené žádosti 
(usnesení č. 6 / 12 / 2019).

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2019 ve výši 218 940 Kč na straně 
příjmů, 218 940 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 6 / 
13 / 2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 7. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 11. dubna 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a za-
pisovatele v předloženém znění (usne-
sení č. 7 / 14 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 7. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 7 / 15 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o výkonu funk-
ce odborného lesního hospodáře s 

Městskými lesy Česká Lípa spol. s r.o. 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu smlouvy (usnesení č. 
7 / 16 / 2019).

-ZO neschvaluje pronájem restaurace 
na koupališti na sezónu 2019, 2020, 
2021 dle předložené žádosti.

-ZO schvaluje dle zveřejněného zámě-
ru pronájem restaurace na koupališti 
na sezónu 2019, 2020, 2021 firmě 
Madlajs s.r.o. dle předložené žádosti 
(usnesení č. 7 / 17 / 2019).

-ZO schvaluje podání žádosti do Pro-
gramu obnovy venkova z Dotačního 
fondu Libereckého kraje na projekt s 
názvem "Rekonstrukce části veřej-
ného osvětlení v obci Horní Police" v 

dané výši a zároveň souhlasí s vyčle-
něním prostředků na vlastní podíl 
žadatele v rozpočtu obce (usnesení č. 
7 / 18 / 2019).

-ZO neschvaluje finanční dar ve výši 
2 500 Kč pro Hospic sv. Štěpána, z.s. 
v Litoměřicích dle předložené žá-
dosti.

-ZO schvaluje finanční dar ve výši 
3 430 Kč pro Hospic sv. Zdislavy dle 
předložené žádosti (usnesení č. 7 / 19 
/ 2019).

-ZO schvaluje záměr propachtovat po-
zemky p.č. 513/3 o výměře 1511 m² 
a p.č. 519 o výměře 1125 m² k ze-
mědělským účelům za cenu 2 000 
Kč/ha/ročně dle předloženého návrhu 

(usnesení č. 7 / 20 / 2019).
-ZO schvaluje záměr prodeje části po-

zemku p.č. 830/1 o výměře 26 m² za 
cenu 20 Kč/m² dle předloženého 
návrhu (usnesení č. 7 / 21 / 2019).

-ZO schvaluje vyřazení IČ 174 – 
Úpravna vody koupaliště v účetní 
hodnotě 235 620 Kč z majetku obce 
(usnesení č. 7 / 22 / 2019).

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2019 ve výši 12 942 Kč na straně 
příjmů, 12 942 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 7 / 
23 / 2019). 

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

-28- 2/2019Sport -29-2/2019 Usnesení

rozcvičkou a nějakou teorií, třeba 
o úderech. Následuje stínový box, 
což je nácvik jednotlivých úderů, 
třeba před zrcadlem, a pak se pře-
chází na různé boxerské pytle. Po-
slední dobou mě hodně baví tzv. 
lapování. To znamená, že stojím 
před trenérem, který má na rukou 
ochranné návleky, což jsou ty tzv. 
Lapy, a já se je snažím opakovaně 
zasáhnout po nějakou dobu. Zá-
roveň s nimi trenér může různě 
pohybovat. Nakonec se dostává-
me do ringu.

Otázka: Stal se ti již nějaký větší 
úraz v tomto sportu?
Odpověď: Právě nedáno se mi 
stal vážnější úraz. Bylo to při tré-
ninku. V ringu jsem boxoval se 
starším kolegou, který je vyšší 
a váhově v jiné kategorii. Zasáhl 
mě do žeber, která se nalomila. 
Při tréninku boxujeme všichni bez 
rozdílu váhy, věku a výšky. Má to 
nespornou výhodu při skutečném 
zápase.  Neřeším, kdo proti mně 
stojí, jestli je vyšší, silnější. Vzpo-
menu si na trénink a řeknu si: „ 
Boxoval jsem už se 100 kg člo-
věkem a bylo to v pohodě.“ 

Otázka: Do jaké váhové kate-
gorie patříš?
Odpověď:  Moje přirozená váha 
je lehce přes 60 kg, tak jsme se 
s trenérem dohodli, že kategorie 
do 60 kg bude prozatím nejlepší. 
Za 4 dny jedu do Německa na zá-
pas a moje současná váha je 62 
kg. Několik dní mám proto již 
upravený jídelníček a zvýšil jsem 
aerobní aktivitu. S váhou nemám 
problém, ale i tak se musím hlí-
dat. Co je ale horší než moje vá-
ha, a co víc řeším před tím zápa-
sem v Německu, jsou ta žebra. 
Ještě je nemám 100% zahojená. 
Takovou příležitost závodit v Ně-
mecku ale nemůžu odmítnout.

Otázka: Jaké jsou tvé současné 
výsledky při zápasech?
Odpověď: Za tu dobu, co se 
věnuji boxu, jsem se účastnil 12 
zápasů. První zápasy byly dost o 
mé psychice, byl jsem nervózní a 
dělal moc chyb. Mám ale přesto 7 
výher na body a 2 výhry tzv. KO. 
Dneska jsem již při zápase klid-
nější a soustředím se víc na úde-
ry a protivníka. Již jsem boxoval i 
v zahraničí v sousedním Němec-

ku, kde jsem na mezinárodním 
turnaji v Žitavě (4 Internationales 
Zittauer Boxturnier) získal stříbr-
nou medaili.
 
Otázka:  Máš nějaké své cíle, 
kterých chceš v boxu dosáhnout?
Odpověď:  Letošní rok se sou-
středím na Mistrovství České re-
publiky, které se koná v říjnu. Zá-
roveň se mi v letošním roce pro-
líná sport se závěrečnými zkouš-
kami ve škole. Jestli bude mis-
trovství republiky nějaký můj 
osobní propadák a závěrečné 
zkoušky budu mít v kapse, tak 
budu přesto šťastný. V příštím 
roce si pak mistrovství nenechám 
ujít a ten případný propadák 
pořádně napravím.

Otázka: Byla by možnost vidět 
nějaký tvůj zápas i tady, jak se 
říká doma? 
Odpověď: V letošním roce je na 
14. prosinec plánovaný v České 
Lípě Galavečer v boxu a toho 
bych se chtěl zúčastnit. Pokud se 
mi to nebude prolínat s nějakým 
důležitějším zápasem, tak tam 
určitě budu.  

Otázka: Co říkají rodiče na to, 
že děláš box?  
Odpověď: Abych řekl pravdu, 
tak ze začátku byla máma proti 
a měla o mě strach. Otec mě od 
samotného začátku podporoval a 
těšil se na zápasy. Pak přemluvil 
mamku a vzal ji na některá moje 
utkání. Dnes už má máma pro 
box pochopení, podporuje mě a 
oba rodiče jezdí na mé zápasy. 
Myslím si, že je to pro ně i lepší, 
než kdybych někde posedával 
s kamarády a nudil se.             

Na závěr bych uvedl, že s Pet-
rem Peckou se příjemně povídalo. 
Přestože chodí do třetího ročníku 
a v letošním roce ho čeká závě-
rečná zkouška, má ve svém životě 
jasno. Není to ten typ člověka, 
který po absolvování školy zjistí, 
že neví co dál se svým životem. 
Přeji Petrovi Peckovi, aby se mu je-
ho sny splnily, závěrečná zkouška 
dopadla úspěšně napoprvé a ve 
sportu, který má rád, dosáhl 
svých cílů.      

František Kaletus 

HORNÍ POLICE

Na svém 8. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 16. května 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a 
zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 8 / 24 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 8. zase-

dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 8 / 25 / 2019).

-ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
D-STAV Michal Vávra k rozšíření 
stávající dešťové kanalizace na po-
zemku p.p.č 138/1 v Horní Polici ve 
výši 178 169,33 Kč v předloženém 
znění a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy (usnesení č. 8 / 26 / 2019).

-ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
D-STAV Michal Vávra na opravu 
místní komunikace na pozemku p.p.č 
138/1 v Horní Polici ve výši 709 

182,93 Kč v předloženém znění a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy 
(usnesení č. 8 / 27 / 2019).

-ZO schvaluje propachtování pozemků 
p.č. 513/3 o výměře 1511 m² a p.č. 
519 o výměře 1125 m² k zeměděls-
kým účelům za cenu 2 000 Kč/ ha/ 
ročně na dobu určitou do 31.12.2021 
fa Farma Radeč, a.s, dle předlože-
ného návrhu (usnesení č. 8 / 28 / 
2019).

-ZO schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 830/1 za cenu 20 Kč/m² dle před-

ložené žádosti a následně vypraco-
vaného geometrického plánu na 
rozdělení pozemku (usnesení č. 8 / 
29 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-4007985/VB/003, na pozemcích 
p.č. 567, p.č. 685/2, p.č. 690/1, p.č. 
690/2, za jednorázovou úhradu ve 
výši 37 900 Kč v předloženém znění 
a současně pověřuje starostu k pod-
pisu smlouvy (usnesení č. 8 / 30 / 
2019).



MĚSTO ŽANDOV

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne  
18. 3. 2019 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zastu-
pitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu 

a doplněný návrh programu jednání.
b)Pověřuje starostu města jednáním za 

účelem získání dotace na stavbu tě-
locvičny u MŠ Žandov.

c)Realizaci zavlažovacího systému na 
náměstí.

d)Zatravnění zelených ploch na náměs-
tí travním semenem.

e)Přehled čerpání rozpočtu města za 
rok 2018.

f)Inventarizační zprávu o provedené in-
ventarizaci majetku města za rok 2018.

g)OZV č. 1/2019, o nočním klidu. 
h)Finanční dar včetně darovací smlouvy 

ve výši 5.000,- Kč na provoz Lužic-
kého motoráčku. 

i)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 15.000,- Kč pro MO ČRS. 

j)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 15.000,- Kč na sportovní pří-
pravu na Mistrovství ČR v boxu.

k)Tajnou volbu 5. člena rady města.
l)Zvolilo pana Tomáše Tomaštíka 5. čle-

nem rady města.
m)Zvolilo pana Tomáše Tomaštíka 3. čle-

nem FV.

n)Zvolilo pana Ing. Davida Tröschela 
předsedou FV.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o realizaci odstavné plo-

chy a parkovou úpravu v ul. Kostelní.
c)Informaci o stavu objektu čp. 136 na 

náměstí. 

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

MĚSTO ŽANDOV

Usnesení ze 6. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
20. 5. 2019 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zastu-
pitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Závěrečný účet města Žandova za 

rok 2018.
c)Účetní závěrku včetně výsledku 

hospodaření města Žandova za účet-
ní období roku 2018 sestavenou 

ke dni 31.12.2018.
d)Rozpočtové opatření č. 2/2019.
e)Přehled čerpání rozpočtu města za 

1.– 3./2019.
f)Prodej stavby „Žandov – ul. Potoční 

– kanalizace“ společně s předlože-
nou smluvní dokumentací, která ob-
sahuje Kupní smlouvu, Smlouvu o pe-
něžitém příplatku mimo základní 
kapitál a to včetně Dohody o zapo-
čtení pohledávek a pověřuje starostu 
podpisem těchto smluv a dohody.

g)Vypracování projektové dokumen-
tace projekční kanceláří IMCZ s.r.o. 
Nelahozeves na chodník v ul. Volfar-
tické, dešťovou kanalizaci, veřejné 

osvětlení, plochu u OSBD, hydrogeo-
logický průzkum a geodetické zamě-
ření.

h)Pořízení podlahového mycího stroje 
Kärcher do MŠ za 73.000,- Kč. 

i)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 10.000,- Kč pro Hospic sv. 
Zdislavy. 

j)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 15.000,- Kč pro rockovou ka-
pelu SCREAM OF THE LAMBS. 

k)Investiční dotaci pro SK Spartak Žan-
dov z.s. ve výši 419.410,- Kč na au-
tomatické zavlažování fotbalového 
hřiště a pro nákup a zabudování re-
tenční nádrže včetně smlouvy o pos-

kytnutí dotace.
l)Neinvestiční dotaci pro Radečský 

okrašlovací spolek ve výši 30.000,- 
Kč na konání letních Radečských 
slavností včetně smlouvy o poskyt-
nutí dotace.

m)Podání žádosti o dotaci na revita-
lizaci kostela sv. Bartoloměje.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 6. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 14. března 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a za-

pisovatele v předloženém znění (usne-
sení č. 6 / 8 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 6. zasedá-
ní ZO v předloženém znění (usnesení 
č. 6 / 9 / 2019).

-ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 
2887/1 o výměře 719 m za cenu 18,- 

2 Kč/mpanu Milanu Kubišovi (usnese-
ní č. 6 / 10 / 2019).

-ZO schvaluje záměr pronájmu restau-

race na koupališti včetně příslušenst-
ví sociálního zařízení na roky 2019, 
2020, 2021 ve výši 30 000 Kč/rok 
s tím, že žadatel předloží koncept 
k provozování restaurace (usnesení č. 
6 / 11 / 2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč pro 
Denní a pobytové sociální služby 
v České Lípě dle předložené žádosti 
(usnesení č. 6 / 12 / 2019).

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2019 ve výši 218 940 Kč na straně 
příjmů, 218 940 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 6 / 
13 / 2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 7. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 11. dubna 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a za-
pisovatele v předloženém znění (usne-
sení č. 7 / 14 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 7. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 7 / 15 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o výkonu funk-
ce odborného lesního hospodáře s 

Městskými lesy Česká Lípa spol. s r.o. 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu smlouvy (usnesení č. 
7 / 16 / 2019).

-ZO neschvaluje pronájem restaurace 
na koupališti na sezónu 2019, 2020, 
2021 dle předložené žádosti.

-ZO schvaluje dle zveřejněného zámě-
ru pronájem restaurace na koupališti 
na sezónu 2019, 2020, 2021 firmě 
Madlajs s.r.o. dle předložené žádosti 
(usnesení č. 7 / 17 / 2019).

-ZO schvaluje podání žádosti do Pro-
gramu obnovy venkova z Dotačního 
fondu Libereckého kraje na projekt s 
názvem "Rekonstrukce části veřej-
ného osvětlení v obci Horní Police" v 

dané výši a zároveň souhlasí s vyčle-
něním prostředků na vlastní podíl 
žadatele v rozpočtu obce (usnesení č. 
7 / 18 / 2019).

-ZO neschvaluje finanční dar ve výši 
2 500 Kč pro Hospic sv. Štěpána, z.s. 
v Litoměřicích dle předložené žá-
dosti.

-ZO schvaluje finanční dar ve výši 
3 430 Kč pro Hospic sv. Zdislavy dle 
předložené žádosti (usnesení č. 7 / 19 
/ 2019).

-ZO schvaluje záměr propachtovat po-
zemky p.č. 513/3 o výměře 1511 m² 
a p.č. 519 o výměře 1125 m² k ze-
mědělským účelům za cenu 2 000 
Kč/ha/ročně dle předloženého návrhu 

(usnesení č. 7 / 20 / 2019).
-ZO schvaluje záměr prodeje části po-

zemku p.č. 830/1 o výměře 26 m² za 
cenu 20 Kč/m² dle předloženého 
návrhu (usnesení č. 7 / 21 / 2019).

-ZO schvaluje vyřazení IČ 174 – 
Úpravna vody koupaliště v účetní 
hodnotě 235 620 Kč z majetku obce 
(usnesení č. 7 / 22 / 2019).

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2019 ve výši 12 942 Kč na straně 
příjmů, 12 942 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 7 / 
23 / 2019). 

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta
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rozcvičkou a nějakou teorií, třeba 
o úderech. Následuje stínový box, 
což je nácvik jednotlivých úderů, 
třeba před zrcadlem, a pak se pře-
chází na různé boxerské pytle. Po-
slední dobou mě hodně baví tzv. 
lapování. To znamená, že stojím 
před trenérem, který má na rukou 
ochranné návleky, což jsou ty tzv. 
Lapy, a já se je snažím opakovaně 
zasáhnout po nějakou dobu. Zá-
roveň s nimi trenér může různě 
pohybovat. Nakonec se dostává-
me do ringu.

Otázka: Stal se ti již nějaký větší 
úraz v tomto sportu?
Odpověď: Právě nedáno se mi 
stal vážnější úraz. Bylo to při tré-
ninku. V ringu jsem boxoval se 
starším kolegou, který je vyšší 
a váhově v jiné kategorii. Zasáhl 
mě do žeber, která se nalomila. 
Při tréninku boxujeme všichni bez 
rozdílu váhy, věku a výšky. Má to 
nespornou výhodu při skutečném 
zápase.  Neřeším, kdo proti mně 
stojí, jestli je vyšší, silnější. Vzpo-
menu si na trénink a řeknu si: „ 
Boxoval jsem už se 100 kg člo-
věkem a bylo to v pohodě.“ 

Otázka: Do jaké váhové kate-
gorie patříš?
Odpověď:  Moje přirozená váha 
je lehce přes 60 kg, tak jsme se 
s trenérem dohodli, že kategorie 
do 60 kg bude prozatím nejlepší. 
Za 4 dny jedu do Německa na zá-
pas a moje současná váha je 62 
kg. Několik dní mám proto již 
upravený jídelníček a zvýšil jsem 
aerobní aktivitu. S váhou nemám 
problém, ale i tak se musím hlí-
dat. Co je ale horší než moje vá-
ha, a co víc řeším před tím zápa-
sem v Německu, jsou ta žebra. 
Ještě je nemám 100% zahojená. 
Takovou příležitost závodit v Ně-
mecku ale nemůžu odmítnout.

Otázka: Jaké jsou tvé současné 
výsledky při zápasech?
Odpověď: Za tu dobu, co se 
věnuji boxu, jsem se účastnil 12 
zápasů. První zápasy byly dost o 
mé psychice, byl jsem nervózní a 
dělal moc chyb. Mám ale přesto 7 
výher na body a 2 výhry tzv. KO. 
Dneska jsem již při zápase klid-
nější a soustředím se víc na úde-
ry a protivníka. Již jsem boxoval i 
v zahraničí v sousedním Němec-

ku, kde jsem na mezinárodním 
turnaji v Žitavě (4 Internationales 
Zittauer Boxturnier) získal stříbr-
nou medaili.
 
Otázka:  Máš nějaké své cíle, 
kterých chceš v boxu dosáhnout?
Odpověď:  Letošní rok se sou-
středím na Mistrovství České re-
publiky, které se koná v říjnu. Zá-
roveň se mi v letošním roce pro-
líná sport se závěrečnými zkouš-
kami ve škole. Jestli bude mis-
trovství republiky nějaký můj 
osobní propadák a závěrečné 
zkoušky budu mít v kapse, tak 
budu přesto šťastný. V příštím 
roce si pak mistrovství nenechám 
ujít a ten případný propadák 
pořádně napravím.

Otázka: Byla by možnost vidět 
nějaký tvůj zápas i tady, jak se 
říká doma? 
Odpověď: V letošním roce je na 
14. prosinec plánovaný v České 
Lípě Galavečer v boxu a toho 
bych se chtěl zúčastnit. Pokud se 
mi to nebude prolínat s nějakým 
důležitějším zápasem, tak tam 
určitě budu.  

Otázka: Co říkají rodiče na to, 
že děláš box?  
Odpověď: Abych řekl pravdu, 
tak ze začátku byla máma proti 
a měla o mě strach. Otec mě od 
samotného začátku podporoval a 
těšil se na zápasy. Pak přemluvil 
mamku a vzal ji na některá moje 
utkání. Dnes už má máma pro 
box pochopení, podporuje mě a 
oba rodiče jezdí na mé zápasy. 
Myslím si, že je to pro ně i lepší, 
než kdybych někde posedával 
s kamarády a nudil se.             

Na závěr bych uvedl, že s Pet-
rem Peckou se příjemně povídalo. 
Přestože chodí do třetího ročníku 
a v letošním roce ho čeká závě-
rečná zkouška, má ve svém životě 
jasno. Není to ten typ člověka, 
který po absolvování školy zjistí, 
že neví co dál se svým životem. 
Přeji Petrovi Peckovi, aby se mu je-
ho sny splnily, závěrečná zkouška 
dopadla úspěšně napoprvé a ve 
sportu, který má rád, dosáhl 
svých cílů.      

František Kaletus 

HORNÍ POLICE

Na svém 8. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 16. května 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a 
zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 8 / 24 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 8. zase-

dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 8 / 25 / 2019).

-ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
D-STAV Michal Vávra k rozšíření 
stávající dešťové kanalizace na po-
zemku p.p.č 138/1 v Horní Polici ve 
výši 178 169,33 Kč v předloženém 
znění a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy (usnesení č. 8 / 26 / 2019).

-ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
D-STAV Michal Vávra na opravu 
místní komunikace na pozemku p.p.č 
138/1 v Horní Polici ve výši 709 

182,93 Kč v předloženém znění a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy 
(usnesení č. 8 / 27 / 2019).

-ZO schvaluje propachtování pozemků 
p.č. 513/3 o výměře 1511 m² a p.č. 
519 o výměře 1125 m² k zeměděls-
kým účelům za cenu 2 000 Kč/ ha/ 
ročně na dobu určitou do 31.12.2021 
fa Farma Radeč, a.s, dle předlože-
ného návrhu (usnesení č. 8 / 28 / 
2019).

-ZO schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 830/1 za cenu 20 Kč/m² dle před-

ložené žádosti a následně vypraco-
vaného geometrického plánu na 
rozdělení pozemku (usnesení č. 8 / 
29 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-4007985/VB/003, na pozemcích 
p.č. 567, p.č. 685/2, p.č. 690/1, p.č. 
690/2, za jednorázovou úhradu ve 
výši 37 900 Kč v předloženém znění 
a současně pověřuje starostu k pod-
pisu smlouvy (usnesení č. 8 / 30 / 
2019).
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-ZO schvaluje finanční dar ve výši 
3 000 Kč na pořádání turnaje 
v malém trojkovém fotbale, dle 
přiložené žádosti (usnesení č. 8 / 31 / 
2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 5 000 Kč pro 
Linku bezpečí, z.s. dle předložené 

žádosti (usnesení č. 8 / 32 / 2019).
-ZO neschvaluje dar ve výši 1 500 Kč 

pro zdravotnické zařízení Prima 
Vizus, o.p.s dle předložené žádosti.

-ZO bere na vědomí odpisový plán 
dlouhodobého majetku Mateřské 
školy pro rok 2019 ve výši 38 362 Kč.

-ZO odkládá hlasování o Smlouvě na 
vyhotovení projektové dokumentace. 
Domlouvá si termín schůzky v budo-
vě zámku na 27.5.2019 v 17,00 hod.

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
3/2019 ve výši 195 000 Kč na straně 
příjmů, 53 000 Kč na straně výdajů, s 

přebytkem ve výši 142 000 Kč (us-
nesení č. 8 / 33 / 2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

STRUŽNICE

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
5. zasedání ZO konaném dne 11. dubna 
2019 od 17:00 hodin v souladu s usta-
noveními zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v platném znění, při-
jalo následující usnesení:

1.Schvaluje program 5. Zasedání zastu-
pitelstva.(číslo usnesení 2019-05-1)

2.Bere na vědomí informaci místosta-
osty o plnění usnesení 4. zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2019-05-2)

3.Bere na vědomí informace předsedy 
výboru pro sport, kulturu a sociální 
věci, předsedy výboru pro rozvoj, 
výstavbu a pozemky a informaci 
starostky za kontrolní výbor. (číslo 
usnesení 2019-05-3)

4.Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 1/2019. Příjmy ve výši 27 650,- Kč, 
výdaje ve výši 27 650,- Kč. (číslo us-

nesení 2019-05-4)
5.Bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 2/2019. Příjmy ve výši 0,- Kč, vý-
daje ve výši 0,- Kč. (číslo usnesení 
2019-05-5)

6.Schvaluje závěrečný účet obce za rok 
2018 včetně Zprávy o výsledku přez-
koumání hospodaření obce za rok 2018 
bez výhrad. (číslo usnesení 2019-05-6)

7.Ukládá starostce obce vyvěsit na ú-
řední desku obce poptávku na pozi-
ci lesního hospodáře. (číslo usnesení 
2019-05-7)

8.Schvaluje převod hospodářského 
výsledku MŠ Stružnice ve výši 138 
718,80 Kč do rezervního fondu MŠ 
Stružnice a ve výši 200 000,- Kč do 
investičního fondu MŠ Stružnice. 
(číslo usnesení 2019-05-8)

9.Schvaluje čerpání financí z rezervního 
fondu MŠ Stružnice na architektonic-
kou studii školní zahrady MŠ Struž-
nice ve výši 36 300,- Kč. (číslo usne-

sení 2019-05-9)
10.Schvaluje čerpání financí z rezervního 

fondu MŠ Stružnice na opravu zdi ve 
vstupní místnosti MŠ Stružnice v cel-
kové výši 44 380,- Kč. (číslo usnesení 
2019-05-10)

11.Schvaluje odpisový plán MŠ Stružnice 
pro kompostér GreenGood GG-02. 
(číslo usnesení 2019-05-11)

12.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hodě o umístění stavby Stružnice – Jez-
vé 127. (číslo usnesení 2019-05-12)

13.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě – vodovodní přípojka k RD poze-
mek p. č. 215 v k. ú. Jezvé. (číslo 
usnesení 2019-05-13)

14.Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. STRUZ – 210/2019 – vodovod-
ní přípojka, pro část pozemku p. č. 
411/1 v k. ú Stružnice. (číslo usnesení 

2019-05-14)
15.Bere na vědomí informaci o škodách 

napáchaných vichřicí dne 10. 3. 2019. 
(číslo usnesení 2019-05-15).

16.Stanovuje dodržet smlouvu o pronáj-
mu nemovitosti bez čp/če v majetku 
obce na pozemku p. č. 55. (číslo 
usnesení 2019-05-16)

17.Schvaluje zatrubnit strouhu trubkou 
dlouhou maximálně 2 m, mezi po-
zemkem p. č. 731/2 a 714/1 v k. ú. Struž-
nice. (číslo usnesení 2019-04-17)

18.Bere na vědomí informaci o tvořivých 
dílničkách pro šikovné ručičky dne 
13. 4. a o očkování psů dne 24. 4. 
2019. (číslo usnesení 2019-05-18)

19.Schvaluje proplacení občerstvení ve 
výši nejvíce 3000 Kč na akci pálení 
čarodějnic ve Stružnici a v Jezvém. 
(číslo usnesení 2019-05-19)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 5/19:

-Usnesení č. 1-5/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu 
jednání o body: Martia a.s. – smlouva 
o zřízení věcného břemene, Rozpoč-
tové opatření č. 5/2019, POV 2019 
komunikace.

-Usnesení č. 2-5/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje navržený program 

jednání.
-Usnesení č. 3-5/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje uzav-
ření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
se zhotovitelem VF SITE s.r.o. Uve-
deným dodatkem se zvyšuje cena dí-
la s DPH o částku 5.049,- Kč. 

-Usnesení č. 4-5/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje: a) za-
dávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Hřbitovní zeď Malá 
Bukovina – 2.etapa“; b) vyhlášení 
zadávacího řízení „Hřbitovní zeď 

počtové změny č. 5/2019.
-Usnesení č. 7-5/19: ZO Velká Buko-

vina schvaluje poskytnutí příspěvku 
3.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. na 
její provoz.

-Usnesení č. 8-5/19: ZO Velká Buko-
vina rozhoduje o zrušení výplaty od-
měny za výkon funkce člena finančn-
ího výboru paní Kavkové na vlastní 
žádost.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

Malá Bukovina – 2.etapa“.
-Usnesení č. 5-5/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje uzav-
ření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti k pozemku parc. 
č. 2793/1, ostatní plocha, v k.ú. Velká 
Bukovina, obec Velká Bukovina s ČEZ 
Distribuce, a. s. zastoupená na zá-
kladě písemně vyhotovené plné moci 
společností MARTIA a. s., se sídlem 
Ústí nad Labem.

-Usnesení č. 6-5/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje přijetí Roz-

Chcete i vy přispět svým článkem
do Regionálního zpravodaje?

Můžete!
Svůj příspěvek pošlete e-mailem na adresu

regionalni.zpravodaj@zszandov.cz
nejpozději v den uzávěrky. Uzávěrka příštího čísla 

je 20. září 2019. Více informací Vám ráda poskytne
Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654
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-ZO schvaluje finanční dar ve výši 
3 000 Kč na pořádání turnaje 
v malém trojkovém fotbale, dle 
přiložené žádosti (usnesení č. 8 / 31 / 
2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 5 000 Kč pro 
Linku bezpečí, z.s. dle předložené 

žádosti (usnesení č. 8 / 32 / 2019).
-ZO neschvaluje dar ve výši 1 500 Kč 

pro zdravotnické zařízení Prima 
Vizus, o.p.s dle předložené žádosti.

-ZO bere na vědomí odpisový plán 
dlouhodobého majetku Mateřské 
školy pro rok 2019 ve výši 38 362 Kč.

-ZO odkládá hlasování o Smlouvě na 
vyhotovení projektové dokumentace. 
Domlouvá si termín schůzky v budo-
vě zámku na 27.5.2019 v 17,00 hod.

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
3/2019 ve výši 195 000 Kč na straně 
příjmů, 53 000 Kč na straně výdajů, s 

přebytkem ve výši 142 000 Kč (us-
nesení č. 8 / 33 / 2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

STRUŽNICE

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
5. zasedání ZO konaném dne 11. dubna 
2019 od 17:00 hodin v souladu s usta-
noveními zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v platném znění, při-
jalo následující usnesení:

1.Schvaluje program 5. Zasedání zastu-
pitelstva.(číslo usnesení 2019-05-1)

2.Bere na vědomí informaci místosta-
osty o plnění usnesení 4. zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2019-05-2)

3.Bere na vědomí informace předsedy 
výboru pro sport, kulturu a sociální 
věci, předsedy výboru pro rozvoj, 
výstavbu a pozemky a informaci 
starostky za kontrolní výbor. (číslo 
usnesení 2019-05-3)

4.Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 1/2019. Příjmy ve výši 27 650,- Kč, 
výdaje ve výši 27 650,- Kč. (číslo us-

nesení 2019-05-4)
5.Bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 2/2019. Příjmy ve výši 0,- Kč, vý-
daje ve výši 0,- Kč. (číslo usnesení 
2019-05-5)

6.Schvaluje závěrečný účet obce za rok 
2018 včetně Zprávy o výsledku přez-
koumání hospodaření obce za rok 2018 
bez výhrad. (číslo usnesení 2019-05-6)

7.Ukládá starostce obce vyvěsit na ú-
řední desku obce poptávku na pozi-
ci lesního hospodáře. (číslo usnesení 
2019-05-7)

8.Schvaluje převod hospodářského 
výsledku MŠ Stružnice ve výši 138 
718,80 Kč do rezervního fondu MŠ 
Stružnice a ve výši 200 000,- Kč do 
investičního fondu MŠ Stružnice. 
(číslo usnesení 2019-05-8)

9.Schvaluje čerpání financí z rezervního 
fondu MŠ Stružnice na architektonic-
kou studii školní zahrady MŠ Struž-
nice ve výši 36 300,- Kč. (číslo usne-

sení 2019-05-9)
10.Schvaluje čerpání financí z rezervního 

fondu MŠ Stružnice na opravu zdi ve 
vstupní místnosti MŠ Stružnice v cel-
kové výši 44 380,- Kč. (číslo usnesení 
2019-05-10)

11.Schvaluje odpisový plán MŠ Stružnice 
pro kompostér GreenGood GG-02. 
(číslo usnesení 2019-05-11)

12.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hodě o umístění stavby Stružnice – Jez-
vé 127. (číslo usnesení 2019-05-12)

13.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě – vodovodní přípojka k RD poze-
mek p. č. 215 v k. ú. Jezvé. (číslo 
usnesení 2019-05-13)

14.Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. STRUZ – 210/2019 – vodovod-
ní přípojka, pro část pozemku p. č. 
411/1 v k. ú Stružnice. (číslo usnesení 

2019-05-14)
15.Bere na vědomí informaci o škodách 

napáchaných vichřicí dne 10. 3. 2019. 
(číslo usnesení 2019-05-15).

16.Stanovuje dodržet smlouvu o pronáj-
mu nemovitosti bez čp/če v majetku 
obce na pozemku p. č. 55. (číslo 
usnesení 2019-05-16)

17.Schvaluje zatrubnit strouhu trubkou 
dlouhou maximálně 2 m, mezi po-
zemkem p. č. 731/2 a 714/1 v k. ú. Struž-
nice. (číslo usnesení 2019-04-17)

18.Bere na vědomí informaci o tvořivých 
dílničkách pro šikovné ručičky dne 
13. 4. a o očkování psů dne 24. 4. 
2019. (číslo usnesení 2019-05-18)

19.Schvaluje proplacení občerstvení ve 
výši nejvíce 3000 Kč na akci pálení 
čarodějnic ve Stružnici a v Jezvém. 
(číslo usnesení 2019-05-19)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 5/19:

-Usnesení č. 1-5/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu 
jednání o body: Martia a.s. – smlouva 
o zřízení věcného břemene, Rozpoč-
tové opatření č. 5/2019, POV 2019 
komunikace.

-Usnesení č. 2-5/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje navržený program 

jednání.
-Usnesení č. 3-5/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje uzav-
ření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
se zhotovitelem VF SITE s.r.o. Uve-
deným dodatkem se zvyšuje cena dí-
la s DPH o částku 5.049,- Kč. 

-Usnesení č. 4-5/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje: a) za-
dávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Hřbitovní zeď Malá 
Bukovina – 2.etapa“; b) vyhlášení 
zadávacího řízení „Hřbitovní zeď 

počtové změny č. 5/2019.
-Usnesení č. 7-5/19: ZO Velká Buko-

vina schvaluje poskytnutí příspěvku 
3.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. na 
její provoz.

-Usnesení č. 8-5/19: ZO Velká Buko-
vina rozhoduje o zrušení výplaty od-
měny za výkon funkce člena finančn-
ího výboru paní Kavkové na vlastní 
žádost.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

Malá Bukovina – 2.etapa“.
-Usnesení č. 5-5/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje uzav-
ření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti k pozemku parc. 
č. 2793/1, ostatní plocha, v k.ú. Velká 
Bukovina, obec Velká Bukovina s ČEZ 
Distribuce, a. s. zastoupená na zá-
kladě písemně vyhotovené plné moci 
společností MARTIA a. s., se sídlem 
Ústí nad Labem.

-Usnesení č. 6-5/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje přijetí Roz-

Chcete i vy přispět svým článkem
do Regionálního zpravodaje?

Můžete!
Svůj příspěvek pošlete e-mailem na adresu

regionalni.zpravodaj@zszandov.cz
nejpozději v den uzávěrky. Uzávěrka příštího čísla 

je 20. září 2019. Více informací Vám ráda poskytne
Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654
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