
Divadelní program pro nejmenší pana Jiřího Herana.

Pokud bychom hledali způsob, 
jak se potkat na nějaké neformál-
ní akci ve Valteřicích a Heřmani-
cích, pak bychom nenašli lepší mož-
nost než na prvním letošním sou-
sedském setkání občanů, které se 
uskutečnilo v sobotu 13. červen-
ce. Vím, že si každý občas po-
stěžuje. Především na to, jak se 
vše kolem nás mění, či naopak, 
některé věci se opakují jakoby 
v kruhu, aniž naleznou řešení. Tak 
jako v minulosti tak i nyní platí, 

že o obecních věcech by měla být 
věcná sousedská diskuse, tak aby 
byl každý spokojen. Poté, co ve 
Valteřicích skončil provoz místní 
hospody, je velmi těžké takovou 
diskusi jakkoli uskutečňovat. 

Místní badatel pan Petr Flet-
cher na jedné ze sousedských 
návštěv u nás ve Valteřicích na 
neradostný vývoj reagoval návr-
hem, se kterým jsem se ztotožnil, 
a to zorganizovat sousedské set-
kání, během kterého by prezento-

val přednášku o historii Heřma-
nic, odkud pochází, a též Valteřic. 
Jedním z cílů bylo též aktivizovat 
spoluobčany ke sdílení historic-
kých pozůstatků a zkušeností. 
„Pokud by se povedlo takové set-
kání uspořádat,“ prohodil, „pak 
by bylo možné setkávat se pra-
videlně a vytvořit občanskou spo-
lečnost, která by tlumila postup-
ně omezující se společenský ži-
vot.“ Je to jistě relativně smělý 
plán, avšak nevyžaduje přehnané 

investice či garance a svému úče-
lu snadno poslouží.

Bez technického zázemí se však 
žádná akce rozhodně neobejde. 
Vzhledem k možnostem bylo roz-
hodnuto, aby se 1. sousedské set-
kání uskutečnilo v hospodě v Heř-
manicích, která nyní funguje jako 
šipkový klub a hostinská, paní Sa-
lačová s uskutečněním akce sou-
hlasila. Myšlenky se ujal staros-
ta Žandova, pan Zbyněk Polák, 
který na několika organizačních 
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ních věcech a s plnými doušky 
setkání se postupně akce pře-
houpla do zmiňovaného exkursu 
do historie s panem Fletcherem. 
Od lehce překvapených obličejů 
na začátku se lidé postupně v ob-
razové prezentaci dojímali tím, 
jak se postupně Heřmanice i Val-
teřice měnily a též, jací rozliční ob-
čané v našich obcích v minulosti 
žili či odsud pocházeli. Přestože 
se v archivech dochovalo jen mi-
nimum materiálů, mravenčí prací 
postupně byla shromážděna řada 
zajímavých příběhů. Patří mezi ně 
i návštěva císaře Josefa II. v roce 
1778 v Heřmanicích. Vedle fotek 
školy a některých budov zaujaly 
též fotky poválečných tříd. V iden-

schůzkách postupně umožnil vy-
užití party stanu pro případ dešťo-
vé přeháňky. Bylo připraveno ob-
čerstvení, kotel vynikajícího gulá-
še a párky, jež byly starostou na-
bízeny spoluobčanům s pomocí To-
máše Tomaštíka. K dobré náladě 
zahrál Jiří Hošna a Milan Turza z 
Liberce. Též pro nejmenší si při-
pravil divadelní program pan Jiří 
Heran. 

Den setkání byl skutečně deš-
tivý, avšak chvíli před zahájením 
vyšlo slunce! Během malé chvíle 
se prostor kolem hospody zcela 
zaplnil. Upřímně mě to překvapilo 
a posílilo v tom, že lidé nejsou 
lhostejní, jen nemají příležitost se 
potkávat. Během debat o všed-

tifikaci osob z roku 1954 všechny 
neochvějnou pamětí zaujala paní 
Hrdá. Další prezentace se týkala 
Valteřic, kde pan Fletcher upozor-
nil na valteřického rodáka Andre-
je Zenkera (*1762) a jeho man-
želku Luisu Lambsdorf, kurátorku 
dětí rusého cara. Především byl 
ukázán jeho mimořádný přínos 
pro vznik školy, jejíž provoz byl 
spuštěn v roce 1838. Zajímavostí 
je, že v roce 1919 navštěvovalo 
školu 106 žáků z Valteřic a okolí. 
Mezi další zajímavosti patřila 
zmínka o malíři-krajináři Franzi 
Zenkerovi (*1829 ve Valteřicích, 
+ 1889) - absolventovi pražské Aka-
demie výtvarných umění u Maxi-
miliana Haushofera. Přednáška 

byla zakončena velkým a upřím-
ným aplausem!

Asi bych mohl probírat zde, 
kdo všechno na setkání přišel, či 
co vše se dále probíralo, ale to 
není asi podstatné. Důležité je, že 
se setkání uskutečnilo k radosti a 
spokojenosti všech. Domnívám se, 
že minimálně jedenkrát ročně ta-
kové setkání je potřeba, abychom 
se postupně více seznamovali a 
diskutovali o tom, co nás baví či 
co nás trápí. Přítomnost starosty 
je též ideální možnost se o vě-
cech bavit neformálně. Přeji nám 
všem, abychom se opět za rok 
setkali na 2. sousedském setkání!

Prof. Tomáš Stopka

AKTUÁLNĚ ZE ŽANDOVSKÉ RADNICE
oblast podpory: Požární ochrana, 
program č. 1.1: Podpora jednotek 
požární ochrany obcí Libereckého 
kraje č. OLP/2018/2019. Celková 
výše dotace z rozpočtu Liberecké-
ho kraje (max. podíl poskytova-
tele) činí 15 305,- Kč.

3. Dále město Žandov získalo 
účelovou dotaci z Dotačního fon-
du Libereckého kraje, oblast pod-
pory: Regionální rozvoj, program 
č. 2.1 - program obnovy venkova, 
Dotační titul 4 - Oprava a výstav-
ba místních komunikací. Celková 
výše dotace z rozpočtu Liberecké-
ho kraje činí 300.000,- Kč (tato 
částka je maximální možná výše 
dotace). Dotace bude využita na 

1. V květnu 2019 podpořil Li-
berecký kraj náš projekt s náz-
vem: „Doplnění osobních ochran-
ných prostředků PO“. Jedná se o 
účelovou dotaci z Dotačního fon-
du Libereckého kraje, oblast pod-
pory: Požární ochrana, program č. 
1.1: Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje č. 
OLP/2017/2019. Celková výše do-
tace z rozpočtu Libereckého kraje 
(max. podíl poskytovatele) činí  
50 826,- Kč.

2. Zároveň Liberecký kraj pod-
pořil náš projekt s názvem: „Po-
řízení věcných prostředků PO“. 
Jedná se o účelovou dotaci z Do-
tačního fondu Libereckého kraje, 

připravený projekt pod názvem: 
„Oprava místní komunikace v Žan-
dově ulice Potoční - II. etapa“. Cel-
kové předpokládané způsobilé výda-
je projektu činí 1.040.000,- Kč. 
Jedná se o opravu povrchů tam, 
kde je již provedena nová splaš-
ková kanalizace. V polovině červ-
na 2019 bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele stavby, které 
bylo zveřejněno na úřední desce 
města, na webových stránkách a 
na profilu zadavatele. Přímo byly 
osloveny tyto firmy: SILNICE ŽÁ-
ČEK s.r.o. - Česká Lípa, STRABAG 
a.s. - Česká Lípa, SaM silnice a 
mosty a.s. - Česká Lípa, Stavební 
firma Bardzák - Benešov nad 

Ploučnicí, SaM silnice a mosty Dě-
čín a.s. Dále si o zadávací doku-
mentaci požádaly tyto firmy: ZEPS 
s.r.o. - Rumburk, Zemní a dopravní 
stavby Hrdý Milan s.r.o. - Dobrná, 
EUROVIA CS a.s. - Liberec, STRA-
BAG a.s. - oblast Liberec. K datu 
podání byly doručeny 3 obálky 
(nabídky) od firem: STRABAG a.s. 
- oblast Liberec, Zemní a dopravní 
stavby Hrdý Milan s.r.o. - Dobrná, 
SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
Jediné hodnotící kritérium - byla 
cena (váha 100%). Jako nejvý-
hodnější nabídka byla vyhodno-
cena nabídka uchazeče SaM sil-
nice a mosty Děčín a.s. s cenovou 
nabídkou ve výši 1.045.206,50 Kč 

napojené do stávající šachty 
splaškové kanalizace ve Volfar-
tické ulici. V současné době se při-
pravuje výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Toto prodloužení řa-
du bude řešit odkanalizování areá-
lu koupaliště, autokempu a objek-
tu bývalé restaurace Slunce (kou-
paliště). Stavba bude financována 
z rozpočtu města Žandov. Po vý-
stavbě bude v budoucnu převe-
dena do vlastnictví SVS a.s. Tep-
lice.

5. Vrbový potok - oprava opev-
nění. Lesy ČR jakožto vlastník Vr-
bového potoka reagují na podně-
ty od zástupců města z let minu-
lých, kde bylo upozorňováno na 
velmi špatný stav břehových zdí a 
splaveniny v korytě toku. Lesy ČR 
zadaly projekční kanceláři Envi-
system s.r.o. zpracování projekto-
vé dokumentace. Projekt řeší ne-
jen opravy zdí, stupňů a spadišť 
(od mostu přes silnici II. třídy směr 
Č. Lípa až po koupaliště), ale také 
dlouhodobý problém s naplaveni-
nami v korytě toku Vrbového po-
toka. Lesy ČR vyhodnotily, že by 
bylo vhodné pro zachytávání spla-
venin vybudovat retenční objekt 
ve vrchní části toku. Tato otázka a 

bez DPH. Komise doporučila Zas-
tupitelstvu města schválit cenově 
nejvýhodnější nabídku společnos-
ti SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
V polovině července 2019 byla 
s vítězným uchazečem uzavřena 
Smlouva o dílo a koncem červen-
ce 2019 bylo předáno staveniště. 
Předpokládaný termín dokončení 
projektu je přelom měsíce září a 
října 2019.  Součástí opravy ko-
munikace je zhotovení nového 
asfaltového povrchu včetně pod-
kladních vrstev a betonových 
obrubníků, ve vjezdech a v rozší-
řené části bude provedeno ka-
menné čedičové dláždění. Podél 
potoka bude nahrazeno staré po-
kroucené zábradlí zábradlím no-
vým. Sanován bude také most 
přes Vrbový potok u č.p. 49. 
Vlastníkům nemovitostí se om-
louváme za dočasné omezení 
vjezdu - Chceme to opravit . 

4. Město Žandov obdrželo sta-
vební povolení od MěÚ Česká 
Lípa, odboru životního prostředí - 
vodoprávního úřadu k připravené 
projektové dokumentaci na stav-
bu „Žandov - kanalizační stoka ke 
koupališti“. Jedná se o stavbu gra-
vitační splaškové kanalizace 

hledání vhodného místa je řešeno 
již od roku 2017. Vznikly postup-
ně dva návrhy. První lokalita měla 
být pod tenisovými kurty, později 
jako vhodnější vytipovaly Lesy ČR 
lokalitu pozičně umístěnou na-
proti koupališti. Zde byla nejdříve 
zvažována menší přehrážka o dél-
ce cca 10 m a druhá poslední před-
ložená verze počítá se 40 metro-
vou hrází. Při prohlídce Vrbového 
potoka zástupci Agentury ochra-
ny krajiny a přírody byl zjištěn 
výskyt raka kamenáče. Z tohoto 
důvodu bude pravděpodobně od 
přehrážky upuštěno a oprava zdí 
bude prováděna tak, aby nebyl 
tento živočich ohrožen. Před-
poklad realizace oprav je cca do 
2-3 let od vydání povolení. Sou-
časně s projektem Lesů ČR zadal 
Liberecký kraj zpracování projek-
tu také na úseky zdí přiléhajících 
ke komunikaci III. třídy ve Volfar-
tické ulici. Zde je třeba provést 
kompletní rekonstrukci zdí s ohle-
dem na zatížení dopravními pro-
středky - staticky odolnější. Na 
tento projekt navazují další pro-
jekční práce a to na komplexní re-
konstrukci povrchů ulice Volfar-
tické (zadavatel Liberecký kraj) 

a projekt chodníků ke koupališti 
včetně projektu zpevněných ploch 
před bytovkami OSBD (zadavatel 
Město Žandov). Pokud se vše po-
vede zkoordinovat, mohlo by do 
3 – 4 let být vše stavebně reali-
zováno.   

6. V infocentru MěÚ Žandov na-
bízíme občanům ke koupi velice 
pěkné upomínkové (reklamní) před-
měty s názvem Žandov. Jedná se 
o ručně vyráběná mýdla, krémové 
sprchové gely, pleťové krémy, by-
linné sypané čaje, medovinu, čer-
vené a bílé víno, mléčné a hořké 
čokolády, zapalovače, dřevěné ho-
diny, vonné svíčky, plátěnou taš-
ku, dřevěná vonítka do prádla.

7. Kulturní výbor ve spolupráci 
s infocentrem připravil nespočet kul-
turních akcí. Podrobnosti se do-
zvíte na facebookových stránkách, 
webových stránkách a vývěskách 
města.

8. Vážení občané, žádáme Vás, 
abyste ukládali odpad pouze do 
příslušných kontejnerů. Pro velko-
objemové odpady je vám k dispo-
zici sběrný dvůr v Žandově. Děku-
jeme za pochopení.

Zbyněk Polák a Michal Beň

pauza přilákala do lesa spoustu po-
hádkových bytostí, některé jsme 
dokonce na Podlesí spatřili popr-
vé. Kdo přišel, určitě nelitoval. Kro-
mě tradičních čertů ve starém mlý-
ně mohl potkat např. Červenou Kar-
kulku, piráta s vodní vílou, Krako-
noše, dědečka Hříbečka a babičku 

Týden po úspěšném Hornopo-
lickém dvoutaktu se v Horní Polici 
pořádala další akce – pohádkový 
les. Jsme moc rádi, že se pohád-
kový les podařilo po několikaleté 
pauze znovu obnovit a myslím, že 
toto ocenili nejen rodiče, ale ze-
jména děti samotné. Delší časová 

Muchomůrku, Večernici, dráčka, dvo-
jici kašparů, a mnoho dalších…  Na 
konci trasy byla tradiční opékačka 
buřtů u pohádkového srubu. Moc 
rádi bychom poděkovali všem, 
kdo se akce účastnili a dopomoh-
li tak k jejímu úspěšnému vzkříše-
ní. Moc děkujeme všem pohádko-

vým bytostem i účastníkům, vy-
tvořili jste nezapomenutelnou atmo-
sféru. Jistě je to veliká motivace 
na opětovnou návštěvu pohádko-
vého lesa na sklonku příštích let-
ních prázdnin.

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

Pohádkový les na Podlesí



Pohled do publika při přednášce Petr Fletcher při přednášení

3/2019-2- -3-Ze života města a obcí Ze života města a obcí3/2019

ních věcech a s plnými doušky 
setkání se postupně akce pře-
houpla do zmiňovaného exkursu 
do historie s panem Fletcherem. 
Od lehce překvapených obličejů 
na začátku se lidé postupně v ob-
razové prezentaci dojímali tím, 
jak se postupně Heřmanice i Val-
teřice měnily a též, jací rozliční ob-
čané v našich obcích v minulosti 
žili či odsud pocházeli. Přestože 
se v archivech dochovalo jen mi-
nimum materiálů, mravenčí prací 
postupně byla shromážděna řada 
zajímavých příběhů. Patří mezi ně 
i návštěva císaře Josefa II. v roce 
1778 v Heřmanicích. Vedle fotek 
školy a některých budov zaujaly 
též fotky poválečných tříd. V iden-

schůzkách postupně umožnil vy-
užití party stanu pro případ dešťo-
vé přeháňky. Bylo připraveno ob-
čerstvení, kotel vynikajícího gulá-
še a párky, jež byly starostou na-
bízeny spoluobčanům s pomocí To-
máše Tomaštíka. K dobré náladě 
zahrál Jiří Hošna a Milan Turza z 
Liberce. Též pro nejmenší si při-
pravil divadelní program pan Jiří 
Heran. 

Den setkání byl skutečně deš-
tivý, avšak chvíli před zahájením 
vyšlo slunce! Během malé chvíle 
se prostor kolem hospody zcela 
zaplnil. Upřímně mě to překvapilo 
a posílilo v tom, že lidé nejsou 
lhostejní, jen nemají příležitost se 
potkávat. Během debat o všed-

tifikaci osob z roku 1954 všechny 
neochvějnou pamětí zaujala paní 
Hrdá. Další prezentace se týkala 
Valteřic, kde pan Fletcher upozor-
nil na valteřického rodáka Andre-
je Zenkera (*1762) a jeho man-
želku Luisu Lambsdorf, kurátorku 
dětí rusého cara. Především byl 
ukázán jeho mimořádný přínos 
pro vznik školy, jejíž provoz byl 
spuštěn v roce 1838. Zajímavostí 
je, že v roce 1919 navštěvovalo 
školu 106 žáků z Valteřic a okolí. 
Mezi další zajímavosti patřila 
zmínka o malíři-krajináři Franzi 
Zenkerovi (*1829 ve Valteřicích, 
+ 1889) - absolventovi pražské Aka-
demie výtvarných umění u Maxi-
miliana Haushofera. Přednáška 

byla zakončena velkým a upřím-
ným aplausem!

Asi bych mohl probírat zde, 
kdo všechno na setkání přišel, či 
co vše se dále probíralo, ale to 
není asi podstatné. Důležité je, že 
se setkání uskutečnilo k radosti a 
spokojenosti všech. Domnívám se, 
že minimálně jedenkrát ročně ta-
kové setkání je potřeba, abychom 
se postupně více seznamovali a 
diskutovali o tom, co nás baví či 
co nás trápí. Přítomnost starosty 
je též ideální možnost se o vě-
cech bavit neformálně. Přeji nám 
všem, abychom se opět za rok 
setkali na 2. sousedském setkání!
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tele) činí 15 305,- Kč.

3. Dále město Žandov získalo 
účelovou dotaci z Dotačního fon-
du Libereckého kraje, oblast pod-
pory: Regionální rozvoj, program 
č. 2.1 - program obnovy venkova, 
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ba místních komunikací. Celková 
výše dotace z rozpočtu Liberecké-
ho kraje činí 300.000,- Kč (tato 
částka je maximální možná výše 
dotace). Dotace bude využita na 

1. V květnu 2019 podpořil Li-
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ných prostředků PO“. Jedná se o 
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tace z rozpočtu Libereckého kraje 
(max. podíl poskytovatele) činí  
50 826,- Kč.

2. Zároveň Liberecký kraj pod-
pořil náš projekt s názvem: „Po-
řízení věcných prostředků PO“. 
Jedná se o účelovou dotaci z Do-
tačního fondu Libereckého kraje, 

připravený projekt pod názvem: 
„Oprava místní komunikace v Žan-
dově ulice Potoční - II. etapa“. Cel-
kové předpokládané způsobilé výda-
je projektu činí 1.040.000,- Kč. 
Jedná se o opravu povrchů tam, 
kde je již provedena nová splaš-
ková kanalizace. V polovině červ-
na 2019 bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele stavby, které 
bylo zveřejněno na úřední desce 
města, na webových stránkách a 
na profilu zadavatele. Přímo byly 
osloveny tyto firmy: SILNICE ŽÁ-
ČEK s.r.o. - Česká Lípa, STRABAG 
a.s. - Česká Lípa, SaM silnice a 
mosty a.s. - Česká Lípa, Stavební 
firma Bardzák - Benešov nad 

Ploučnicí, SaM silnice a mosty Dě-
čín a.s. Dále si o zadávací doku-
mentaci požádaly tyto firmy: ZEPS 
s.r.o. - Rumburk, Zemní a dopravní 
stavby Hrdý Milan s.r.o. - Dobrná, 
EUROVIA CS a.s. - Liberec, STRA-
BAG a.s. - oblast Liberec. K datu 
podání byly doručeny 3 obálky 
(nabídky) od firem: STRABAG a.s. 
- oblast Liberec, Zemní a dopravní 
stavby Hrdý Milan s.r.o. - Dobrná, 
SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
Jediné hodnotící kritérium - byla 
cena (váha 100%). Jako nejvý-
hodnější nabídka byla vyhodno-
cena nabídka uchazeče SaM sil-
nice a mosty Děčín a.s. s cenovou 
nabídkou ve výši 1.045.206,50 Kč 

napojené do stávající šachty 
splaškové kanalizace ve Volfar-
tické ulici. V současné době se při-
pravuje výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Toto prodloužení řa-
du bude řešit odkanalizování areá-
lu koupaliště, autokempu a objek-
tu bývalé restaurace Slunce (kou-
paliště). Stavba bude financována 
z rozpočtu města Žandov. Po vý-
stavbě bude v budoucnu převe-
dena do vlastnictví SVS a.s. Tep-
lice.

5. Vrbový potok - oprava opev-
nění. Lesy ČR jakožto vlastník Vr-
bového potoka reagují na podně-
ty od zástupců města z let minu-
lých, kde bylo upozorňováno na 
velmi špatný stav břehových zdí a 
splaveniny v korytě toku. Lesy ČR 
zadaly projekční kanceláři Envi-
system s.r.o. zpracování projekto-
vé dokumentace. Projekt řeší ne-
jen opravy zdí, stupňů a spadišť 
(od mostu přes silnici II. třídy směr 
Č. Lípa až po koupaliště), ale také 
dlouhodobý problém s naplaveni-
nami v korytě toku Vrbového po-
toka. Lesy ČR vyhodnotily, že by 
bylo vhodné pro zachytávání spla-
venin vybudovat retenční objekt 
ve vrchní části toku. Tato otázka a 

bez DPH. Komise doporučila Zas-
tupitelstvu města schválit cenově 
nejvýhodnější nabídku společnos-
ti SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
V polovině července 2019 byla 
s vítězným uchazečem uzavřena 
Smlouva o dílo a koncem červen-
ce 2019 bylo předáno staveniště. 
Předpokládaný termín dokončení 
projektu je přelom měsíce září a 
října 2019.  Součástí opravy ko-
munikace je zhotovení nového 
asfaltového povrchu včetně pod-
kladních vrstev a betonových 
obrubníků, ve vjezdech a v rozší-
řené části bude provedeno ka-
menné čedičové dláždění. Podél 
potoka bude nahrazeno staré po-
kroucené zábradlí zábradlím no-
vým. Sanován bude také most 
přes Vrbový potok u č.p. 49. 
Vlastníkům nemovitostí se om-
louváme za dočasné omezení 
vjezdu - Chceme to opravit . 

4. Město Žandov obdrželo sta-
vební povolení od MěÚ Česká 
Lípa, odboru životního prostředí - 
vodoprávního úřadu k připravené 
projektové dokumentaci na stav-
bu „Žandov - kanalizační stoka ke 
koupališti“. Jedná se o stavbu gra-
vitační splaškové kanalizace 

hledání vhodného místa je řešeno 
již od roku 2017. Vznikly postup-
ně dva návrhy. První lokalita měla 
být pod tenisovými kurty, později 
jako vhodnější vytipovaly Lesy ČR 
lokalitu pozičně umístěnou na-
proti koupališti. Zde byla nejdříve 
zvažována menší přehrážka o dél-
ce cca 10 m a druhá poslední před-
ložená verze počítá se 40 metro-
vou hrází. Při prohlídce Vrbového 
potoka zástupci Agentury ochra-
ny krajiny a přírody byl zjištěn 
výskyt raka kamenáče. Z tohoto 
důvodu bude pravděpodobně od 
přehrážky upuštěno a oprava zdí 
bude prováděna tak, aby nebyl 
tento živočich ohrožen. Před-
poklad realizace oprav je cca do 
2-3 let od vydání povolení. Sou-
časně s projektem Lesů ČR zadal 
Liberecký kraj zpracování projek-
tu také na úseky zdí přiléhajících 
ke komunikaci III. třídy ve Volfar-
tické ulici. Zde je třeba provést 
kompletní rekonstrukci zdí s ohle-
dem na zatížení dopravními pro-
středky - staticky odolnější. Na 
tento projekt navazují další pro-
jekční práce a to na komplexní re-
konstrukci povrchů ulice Volfar-
tické (zadavatel Liberecký kraj) 

a projekt chodníků ke koupališti 
včetně projektu zpevněných ploch 
před bytovkami OSBD (zadavatel 
Město Žandov). Pokud se vše po-
vede zkoordinovat, mohlo by do 
3 – 4 let být vše stavebně reali-
zováno.   

6. V infocentru MěÚ Žandov na-
bízíme občanům ke koupi velice 
pěkné upomínkové (reklamní) před-
měty s názvem Žandov. Jedná se 
o ručně vyráběná mýdla, krémové 
sprchové gely, pleťové krémy, by-
linné sypané čaje, medovinu, čer-
vené a bílé víno, mléčné a hořké 
čokolády, zapalovače, dřevěné ho-
diny, vonné svíčky, plátěnou taš-
ku, dřevěná vonítka do prádla.

7. Kulturní výbor ve spolupráci 
s infocentrem připravil nespočet kul-
turních akcí. Podrobnosti se do-
zvíte na facebookových stránkách, 
webových stránkách a vývěskách 
města.

8. Vážení občané, žádáme Vás, 
abyste ukládali odpad pouze do 
příslušných kontejnerů. Pro velko-
objemové odpady je vám k dispo-
zici sběrný dvůr v Žandově. Děku-
jeme za pochopení.

Zbyněk Polák a Michal Beň

pauza přilákala do lesa spoustu po-
hádkových bytostí, některé jsme 
dokonce na Podlesí spatřili popr-
vé. Kdo přišel, určitě nelitoval. Kro-
mě tradičních čertů ve starém mlý-
ně mohl potkat např. Červenou Kar-
kulku, piráta s vodní vílou, Krako-
noše, dědečka Hříbečka a babičku 

Týden po úspěšném Hornopo-
lickém dvoutaktu se v Horní Polici 
pořádala další akce – pohádkový 
les. Jsme moc rádi, že se pohád-
kový les podařilo po několikaleté 
pauze znovu obnovit a myslím, že 
toto ocenili nejen rodiče, ale ze-
jména děti samotné. Delší časová 

Muchomůrku, Večernici, dráčka, dvo-
jici kašparů, a mnoho dalších…  Na 
konci trasy byla tradiční opékačka 
buřtů u pohádkového srubu. Moc 
rádi bychom poděkovali všem, 
kdo se akce účastnili a dopomoh-
li tak k jejímu úspěšnému vzkříše-
ní. Moc děkujeme všem pohádko-

vým bytostem i účastníkům, vy-
tvořili jste nezapomenutelnou atmo-
sféru. Jistě je to veliká motivace 
na opětovnou návštěvu pohádko-
vého lesa na sklonku příštích let-
ních prázdnin.

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

Pohádkový les na Podlesí
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zjistit porovnání dotací na obyva-
tele v Žandově a Horní Polici, a 
jsem přesvědčen, že to není tím, 
že Žandov je město a Police obcí.

Avšak i v novém století probí-
haly změny, i když v menší míře 
než v letech devadesátých. V po-
sledních dvaceti letech začala vý-
stavba rodinných domků, proběh-
la plynofikace obce, domy získaly 
nové fasády (bohužel ne všech-
ny), zámek dostal novou střechu, 
bylo vybudováno dětské hřiště na 
koupališti, kde byl konečně pro-
veden i vrt a tím se vyřešil stálý 
problém s čistotou vody, nová sil-
nice vede až na konec Novosed-
la. Byl také uzavřen lom, který sice 
patřil do katastru Žandova ale svou 
prašností a hlučností znepří-
jemňoval život obyvatelům obce. 
Po dlouhé době byl opravena 
opěrná zeď u železničního přejez-
du, na konci mostu byl realizován 
přechod pro chodce. Bylo usku-
tečněno mnoho dalších drobných 
akcí a omlouvám se, že jsem je 
všechny nevyjmenoval. 

V posledních letech jsou úspěš-
né i společenské akce. Patří mezi 
ně i koncerty, promítání filmů, ak-
ce pro děti, turistické pochody 
atd. Zvláště bych se chtěl zmínit o 
dvou, které už získaly určitou tra-
dici a staly se známými i daleko 
za hranicemi obce. Je to Hornopo-
lický dvoutakt bratrů Růžičkových 
a rovněž každoroční připomenutí 
slavné továrny Achilles, kterou po-
řádá pan Doleček, majitel stále se 
rozšiřujícího muzea. 

Je správné, že tyto akce mají 
plnou podporu obce. 

V posledních letech proběhla 
bez většího povšimnutí význačná 
událost a to znovuobnovení osa-
dy Dvorsko. Je to jediná osada v 
severních Čechách (a možná i v 
ČR), která prožívá renesanci. Ne-
pochybně největší zásluhu na tom 
má současná zastupitelka pí. Šár-
ka Švehlová. Zjistil jsem, že na 

Kulatá výročí vždy svádějí k 
určitému hodnocení a současně k 
výhledu do budoucnosti. Podstat-
ně se změnila úroveň života, me-
zilidské vztahy apod. To by si za-
sluhovalo samostatné hodnocení. 
Chtěl bych pohledem chalupáře  
a zároveň místního rodáka, struč-
ně připomenout uplynulou dobu  
a  nastínit, jak by se obec mohla 
stát atraktivnější pro současné i 
nové obyvatele.

Novodobá historie začala re-
volučním nadšením a odtržením 
obce od Žandova. Pamětníci si jistě 
vzpomenou, že se obec také 
jmenovala Žandov ll. Odtržení 
bylo spojeno s obrovskou admi-
nistrativou i s určitými stavebními 
úpravami radnice. Avšak největší 
roli hrál elán a zájem občanů. 
Vedle řešení různých jiných prob-
lémů byl docílen převod zámku 
do vlastnictví obce, zachránil se 
historický most přes Ploučnici. Po 
složitých jednáních byla získána 
zpět socha Jana Nepomuckého. 
Na koupališti byla vybudována 
nová restaurace, která byla též 
získána do majetku obce. Obno-
vila se tradice Mariánských poutí, 
prosperovala restaurace Na Ko-
várně a zvláště restaurace Lucie. 
To byla zhruba léta devadesátá... 
po příchodu nového století nasta-
la určitá stagnace. Nadšení oby-
vatel značně pokleslo a bylo také 
stále obtížnější získávat dotační 
finance na větší investiční akce. S 
přijetím Česka do EU se sice otev-
řel kohoutek velkých dotací, avšak 
to bylo a dodneška je spojeno 
s náročnou administrativou, per-
fektními podnikatelskými záměry 
a dlouhodobou přípravou. Snad 
zde byla i obava z částečného za-
dlužení obce formou dotační spolu-
účasti a nakonec i odvahy jít do 
podnikatelského rizika. Pro srov-
nání Žandov toto riziko úspěšně 
podstupuje a pravidelně získává 
velké dotace. Bylo by zajímavé 

nových webových stránkách obce 
je tato osada stále vedená jako 
zaniklá. Celostátní publicita v tom-
to směru by určitě posloužila ke 
zviditelnění obce.

Dalším velkým počinem, který 
v současnosti probíhá, je GO kos-
tela v hodnotě přes 100 mil. Kč. 
Je to nesporná zásluha Generál-
ního sekretáře biskupské konfe-
rence pana Přibyla, který se ujal 
po odchodu pana arciděkana 
Stejskala této dnes již národní 
kulturní památky. Kolik obcí a i 
měst se může pochlubit tolika 
kulturními památkami jako Horní 
Police? O to více člověka mrzí, 
když se také setká s názory o vy-
hozených penězích  a v případě 
zámku o možnosti jeho zbourání. 
Jsou to lidé, kterým končí svět u 
jejich domovních dveří. Věřím ale, 
že jich je minimum. 

A tady se dostávám k otázce, 
jak dál... Pokud se má obec Horní 
Police rozvíjet rychleji než jiné ob-
ce, potřebuje získávat dotace a mít 
podnikatelskou odvahu. Zhruba 
patnáctimilionový rozpočet v žád-
ném případě nestačí na velké in-
vestiční akce, protože je čerpán 
z větší části na mandatorní vý-
daje, zajišťující chod obce. Opravu 
kostela zajišťuje církev, malou 
částí se i finančně podílí, většinu 
tvoří dotace. Z daleka nejde o jed-
noduchou investici a v případ ne-
dodržení dotačních podmínek hro-
zí sankce. Přesto se akce rozjela a 
zdárně pokračuje. Je to rukavice 
hozená obci, že by měla stejně 
postupovat i se zámkem? Nebo je 
možná spolupráce a využití zku-
šeností se získáváním dotací na 
kostel? Už jen samotné úspěšné 
dokončení opravy kostela vyžadu-
je také na obci, aby náležitě upra-
vila jeho okolí. Jedná se např. o 
stylové veřejné osvětlení, nové stro-
mořadí ke kostelu (žáky zdejší ško-
ly už jsou vysázeny nové lípy), 
údržba schodů od náměstí apod. 

Dotace do zámku v řádu statisíců 
neřeší prakticky nic. Pokud by se 
tímto tempem pokračovalo tak se 
dnešní žáci mateřské školy komp-
letní rekonstrukce zámku ani ne-
dočkají. I zde se jedná o min. sto-
milionovou investici.

Nedořešeným problémem v ob-
ci je podle mého názoru doprava. 
Týká se to celého údolí Ploučnice 
od České Lípy do Děčína. Obec v 
tom sice udělala hodně, ale vše 
zřejmě ztroskotalo na nejednot-
ném postupu obcí na této trase. 
Selský rozum každému říká, že ka-
miony patří na dálnice a silnice l. 
tř. a vůbec ne na silnici ll. tř. pl-
nou zatáček a především vedoucí 
přes středy obcí. Je veřejným ta-
jemstvím, že svou úlohu zde se-
hrály jiné zájmy. To, že kamiony 
nesmí jezdit v noci a v obci je 
nízkohlučný povrch, situaci vůbec 
neřeší. Daleko nebezpečnější než 
pár decibelů, jsou zplodiny z naf-
tových motorů.  Navíc jsou kon-
centrovány do denní doby!

Mohlo být i řešení, že po dobu 
zimních měsíců budou kamiony 
jezdit stávající trasou a ve zbytku 
roku na silnicích l. tř. To by ovšem 
obce musely vystupovat jednotně 
a daleko razantněji. Jinde už to 
dokázaly.

Silnice v obci se mění na zá-
vodní dráhu. Platí sice dopravní 
předpisy o rychlosti, ale to nikoho 
nezajímá. Kdo dodržuje "třicítku" 
na silnici do Dolní Police? Praktic-
ky nikdo! Stejné je to u nádraží, 
Kampeličky i jinde. V Programu 
rozvoje obce na období 2014-
2020 se píše o retardérech a zpo-
malovacích semaforech. Zatím 
je marně v obci hledám. Mnoho 
obcí tyto věci už realizovala, stačí 
se projít Žandovem. Bylo by vů-
bec dobré si znovu projít tento 
Program a zjistit, jak se plní.

Malá poznámka ke koupališti. 
Letošní sezona byla výborná ne-
jen zásluhou čisté vody z vrtu a 

Horní Police včera, dnes a zítra
(stručné zamyšlení k 30. výročí samostatnosti obce)

volnočasové aktivity, kam patří i 
využívání koupaliště, hřiště a par-
ku se celé obci nikdy nevrátí, ale 
slouží především lidem - občanům 
i hostům, k vzájemnému setkává-
ní a komunikaci. To přispívá k to-
mu, aby se Horní Police stala pří-
jemným místem k žití.

Jsem si vědom, že výše uve-
deným jsem nemohl vyjmenovat 
spoustu jiné práce a povinností 
všech starostů a zastupitelů za 
uplynulých 30 let. Jedna věc zde 
ovšem v pořádku není. S výjimkou 
90. let a začátku nového století, 
kdy obec vedl p. Šulc, tak praktic-

péče o ní, za což si obec zaslouží 
jedničku ale i zásluhou nájemce 
restaurace p. Kubiše. Návštěvnost 
byla velká, občerstvení výborné. 
Určité věci by se ale daly pro 
příští sezonu zlepšit. Jedná se ze-
jména o venkovní dlažbu v re-
stauraci, která je v dezolátním 
stavu a není protiskluzová. Je též 
potřeba obnova zašlých nátěrů. 
Čistotu vody ovlivňují také pře-
rostlé stromy na jižní straně, kte-
ré je třeba vykácet a nahradit niž-
ší výsadbou. Vhodné by byly i la-
vičky kolem koupaliště jak je to-
mu jinde. Je jasné, že náklady na 

ky každé volební období byl v 
obci jiný starosta. Praxe ukazuje, 
že úspěšné obce a města mají sta-
bilizované vedení po několik vo-
lebních období. Jen tak lze to-
tiž uskutečňovat náročné investič-
ní záměry, založené na dotacích, 
jejichž příprava a realizace přesa-
huje jedno volební období.

Jiná cesta, jak z obce udělat 
atraktivní místo neexistuje. Police 
má nádherné okolí, kulturní pa-
mátky a zbývá pouze to nejtěžší a 
nejdůležitější: sjednocení obyva-
tel... táhnout za jeden provaz 
jedním směrem.

A úplně na závěr bych chtěl při-
pomenout čerstvou informaci, že 
obec Lipová na Děčínsku získala 
titul Vesnice roku 2019 v celostát-
ní soutěži. Hodnotila se předev-
ším sounáležitost občanů se svou 
obcí, vedle jiných kritérií. Jako od-
měna bylo 2,6 mil, Kč a osobní 
auto.

Snad i zástupci Horní Police bu-
dou jednou stát na stupních vítě-
zů. Buďme jim proto všichni ná-
pomocni.

V. Rochelt

nání pro podání žádosti o dotaci 
na jeho opravu. Věřte, že pohled 
na vypuštěný a poničený rybník 
netěší nikoho z nás a prosím ob-
čany o trpělivost, kde odměnou 
nám všem bude, jak pevně věřím, 
nově zrekonstruovaný rybník. Do 
budoucna je v plánu postupná 
oprava nebo vyčištění všech 
obecních rybníků.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

V loňském roce silná větrná bou-
ře vyvrátila dva vzrostlé stromy a 
značně poškodila hráz spodního 
rybníka v Malé Bukovině. Vzhle-
dem k technickému stavu rybníka 
se zastupitelstvo rozhodlo pro úpl-
né vypuštění rybníku, aby došlo 
k jeho vyschnutí a bylo tak snazší 
jeho vyčištění a následná připra-
vovaná oprava. Vzhledem k finanč-
ní náročnosti akce a již zmiňova-
nému stavu rybníka není reálné, 
aby obec kompletní rekonstrukci 
hradila sama ze svých zdrojů, bez 
pomoci dotačního titulu. V sou-
časné době probíhají přípravy a jed-
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a vyhodnocovat rizika.
O tématech jako je kyberšika-

na, kybergrooming, sexting, ky-
berstalking, bezpečné přihlašová-
ní, sociální sítě, nakupování přes 
internet, riziko počítačových her 
či netholismus (závislost na infor-
mačních technologiích) přijel dne 
18.06.2019 od 17,00 hod. do Žan-
dova přednášet Jan Melša z od-
dělení kybernetické kriminality 
Krajského ředitelství policie Libe-
reckého kraje.

Jako digitální demence se 
označují poruchy v poznávání a 
snížení mentálních schopností, způ-

Internet se stává samozřejmou 
součástí života stále většího poč-
tu lidí, dnešní mladá generace vy-
růstá on-line. Otázka bezpečnosti 
je dnes proto důležitější než kdy 
dříve. Kdo všechno ovlivňuje cho-
vání děti na internetu a kdo hraje 
klíčovou roli v prevenci před ky-
bernetickými hrozbami?

Nezpochybnitelnou roli hrají ve 
výchově dětí rodiče. To neplatí pou-
ze v reálném, ale i ve virtuálním 
světě. Jejich úkolem by mělo být 
zejména připravit děti na to, s čím 
se mohou v internetovém prostře-
dí setkat a naučit je rozpoznávat 

sobené dlouhodobou závislostí 
na digitálních médiích, zejména 
na počítačích, tabletech a chyt-
rých mobilních telefonech. Týká 
se to i nadměrného sledování te-
levize. Jedná se např. o závady 
soustředění pozornosti, závady 
samostatného myšlení nebo o 
postupnou ztrátu každodenních 
vzorců chování a schopnosti za-
pamatovat si některé důležité de-
taily používané v běžném životě. 
Přednáška byla určena rodičům, 
pedagogům i široké veřejnosti.

I když byla přednáška uskuteč-
něna v odpoledních hodinách, 

dostavilo se 7 účastníků – 4 dů-
chodci a 3 rodiče. Přednášejícího 
tento počet neodradil. Slyšeli a 
viděli jsme příběhy ze skutečného 
života – pro nás dost drastické a 
šokující! Dle sdělení přednášející-
ho počet účastníků v přepočtu 
na počet obyvatel Žandova nevy-
bočoval z průměru. Přednáška 
měla vysokou úroveň. Chtěla bych 
tímto poděkovat přednášejícímu 
za čas, který nám věnoval.

Libuše Kubešová

Přednáška o kyberšikaně
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zjistit porovnání dotací na obyva-
tele v Žandově a Horní Polici, a 
jsem přesvědčen, že to není tím, 
že Žandov je město a Police obcí.

Avšak i v novém století probí-
haly změny, i když v menší míře 
než v letech devadesátých. V po-
sledních dvaceti letech začala vý-
stavba rodinných domků, proběh-
la plynofikace obce, domy získaly 
nové fasády (bohužel ne všech-
ny), zámek dostal novou střechu, 
bylo vybudováno dětské hřiště na 
koupališti, kde byl konečně pro-
veden i vrt a tím se vyřešil stálý 
problém s čistotou vody, nová sil-
nice vede až na konec Novosed-
la. Byl také uzavřen lom, který sice 
patřil do katastru Žandova ale svou 
prašností a hlučností znepří-
jemňoval život obyvatelům obce. 
Po dlouhé době byl opravena 
opěrná zeď u železničního přejez-
du, na konci mostu byl realizován 
přechod pro chodce. Bylo usku-
tečněno mnoho dalších drobných 
akcí a omlouvám se, že jsem je 
všechny nevyjmenoval. 

V posledních letech jsou úspěš-
né i společenské akce. Patří mezi 
ně i koncerty, promítání filmů, ak-
ce pro děti, turistické pochody 
atd. Zvláště bych se chtěl zmínit o 
dvou, které už získaly určitou tra-
dici a staly se známými i daleko 
za hranicemi obce. Je to Hornopo-
lický dvoutakt bratrů Růžičkových 
a rovněž každoroční připomenutí 
slavné továrny Achilles, kterou po-
řádá pan Doleček, majitel stále se 
rozšiřujícího muzea. 

Je správné, že tyto akce mají 
plnou podporu obce. 

V posledních letech proběhla 
bez většího povšimnutí význačná 
událost a to znovuobnovení osa-
dy Dvorsko. Je to jediná osada v 
severních Čechách (a možná i v 
ČR), která prožívá renesanci. Ne-
pochybně největší zásluhu na tom 
má současná zastupitelka pí. Šár-
ka Švehlová. Zjistil jsem, že na 

Kulatá výročí vždy svádějí k 
určitému hodnocení a současně k 
výhledu do budoucnosti. Podstat-
ně se změnila úroveň života, me-
zilidské vztahy apod. To by si za-
sluhovalo samostatné hodnocení. 
Chtěl bych pohledem chalupáře  
a zároveň místního rodáka, struč-
ně připomenout uplynulou dobu  
a  nastínit, jak by se obec mohla 
stát atraktivnější pro současné i 
nové obyvatele.

Novodobá historie začala re-
volučním nadšením a odtržením 
obce od Žandova. Pamětníci si jistě 
vzpomenou, že se obec také 
jmenovala Žandov ll. Odtržení 
bylo spojeno s obrovskou admi-
nistrativou i s určitými stavebními 
úpravami radnice. Avšak největší 
roli hrál elán a zájem občanů. 
Vedle řešení různých jiných prob-
lémů byl docílen převod zámku 
do vlastnictví obce, zachránil se 
historický most přes Ploučnici. Po 
složitých jednáních byla získána 
zpět socha Jana Nepomuckého. 
Na koupališti byla vybudována 
nová restaurace, která byla též 
získána do majetku obce. Obno-
vila se tradice Mariánských poutí, 
prosperovala restaurace Na Ko-
várně a zvláště restaurace Lucie. 
To byla zhruba léta devadesátá... 
po příchodu nového století nasta-
la určitá stagnace. Nadšení oby-
vatel značně pokleslo a bylo také 
stále obtížnější získávat dotační 
finance na větší investiční akce. S 
přijetím Česka do EU se sice otev-
řel kohoutek velkých dotací, avšak 
to bylo a dodneška je spojeno 
s náročnou administrativou, per-
fektními podnikatelskými záměry 
a dlouhodobou přípravou. Snad 
zde byla i obava z částečného za-
dlužení obce formou dotační spolu-
účasti a nakonec i odvahy jít do 
podnikatelského rizika. Pro srov-
nání Žandov toto riziko úspěšně 
podstupuje a pravidelně získává 
velké dotace. Bylo by zajímavé 

nových webových stránkách obce 
je tato osada stále vedená jako 
zaniklá. Celostátní publicita v tom-
to směru by určitě posloužila ke 
zviditelnění obce.

Dalším velkým počinem, který 
v současnosti probíhá, je GO kos-
tela v hodnotě přes 100 mil. Kč. 
Je to nesporná zásluha Generál-
ního sekretáře biskupské konfe-
rence pana Přibyla, který se ujal 
po odchodu pana arciděkana 
Stejskala této dnes již národní 
kulturní památky. Kolik obcí a i 
měst se může pochlubit tolika 
kulturními památkami jako Horní 
Police? O to více člověka mrzí, 
když se také setká s názory o vy-
hozených penězích  a v případě 
zámku o možnosti jeho zbourání. 
Jsou to lidé, kterým končí svět u 
jejich domovních dveří. Věřím ale, 
že jich je minimum. 

A tady se dostávám k otázce, 
jak dál... Pokud se má obec Horní 
Police rozvíjet rychleji než jiné ob-
ce, potřebuje získávat dotace a mít 
podnikatelskou odvahu. Zhruba 
patnáctimilionový rozpočet v žád-
ném případě nestačí na velké in-
vestiční akce, protože je čerpán 
z větší části na mandatorní vý-
daje, zajišťující chod obce. Opravu 
kostela zajišťuje církev, malou 
částí se i finančně podílí, většinu 
tvoří dotace. Z daleka nejde o jed-
noduchou investici a v případ ne-
dodržení dotačních podmínek hro-
zí sankce. Přesto se akce rozjela a 
zdárně pokračuje. Je to rukavice 
hozená obci, že by měla stejně 
postupovat i se zámkem? Nebo je 
možná spolupráce a využití zku-
šeností se získáváním dotací na 
kostel? Už jen samotné úspěšné 
dokončení opravy kostela vyžadu-
je také na obci, aby náležitě upra-
vila jeho okolí. Jedná se např. o 
stylové veřejné osvětlení, nové stro-
mořadí ke kostelu (žáky zdejší ško-
ly už jsou vysázeny nové lípy), 
údržba schodů od náměstí apod. 

Dotace do zámku v řádu statisíců 
neřeší prakticky nic. Pokud by se 
tímto tempem pokračovalo tak se 
dnešní žáci mateřské školy komp-
letní rekonstrukce zámku ani ne-
dočkají. I zde se jedná o min. sto-
milionovou investici.

Nedořešeným problémem v ob-
ci je podle mého názoru doprava. 
Týká se to celého údolí Ploučnice 
od České Lípy do Děčína. Obec v 
tom sice udělala hodně, ale vše 
zřejmě ztroskotalo na nejednot-
ném postupu obcí na této trase. 
Selský rozum každému říká, že ka-
miony patří na dálnice a silnice l. 
tř. a vůbec ne na silnici ll. tř. pl-
nou zatáček a především vedoucí 
přes středy obcí. Je veřejným ta-
jemstvím, že svou úlohu zde se-
hrály jiné zájmy. To, že kamiony 
nesmí jezdit v noci a v obci je 
nízkohlučný povrch, situaci vůbec 
neřeší. Daleko nebezpečnější než 
pár decibelů, jsou zplodiny z naf-
tových motorů.  Navíc jsou kon-
centrovány do denní doby!

Mohlo být i řešení, že po dobu 
zimních měsíců budou kamiony 
jezdit stávající trasou a ve zbytku 
roku na silnicích l. tř. To by ovšem 
obce musely vystupovat jednotně 
a daleko razantněji. Jinde už to 
dokázaly.

Silnice v obci se mění na zá-
vodní dráhu. Platí sice dopravní 
předpisy o rychlosti, ale to nikoho 
nezajímá. Kdo dodržuje "třicítku" 
na silnici do Dolní Police? Praktic-
ky nikdo! Stejné je to u nádraží, 
Kampeličky i jinde. V Programu 
rozvoje obce na období 2014-
2020 se píše o retardérech a zpo-
malovacích semaforech. Zatím 
je marně v obci hledám. Mnoho 
obcí tyto věci už realizovala, stačí 
se projít Žandovem. Bylo by vů-
bec dobré si znovu projít tento 
Program a zjistit, jak se plní.

Malá poznámka ke koupališti. 
Letošní sezona byla výborná ne-
jen zásluhou čisté vody z vrtu a 

Horní Police včera, dnes a zítra
(stručné zamyšlení k 30. výročí samostatnosti obce)

volnočasové aktivity, kam patří i 
využívání koupaliště, hřiště a par-
ku se celé obci nikdy nevrátí, ale 
slouží především lidem - občanům 
i hostům, k vzájemnému setkává-
ní a komunikaci. To přispívá k to-
mu, aby se Horní Police stala pří-
jemným místem k žití.

Jsem si vědom, že výše uve-
deným jsem nemohl vyjmenovat 
spoustu jiné práce a povinností 
všech starostů a zastupitelů za 
uplynulých 30 let. Jedna věc zde 
ovšem v pořádku není. S výjimkou 
90. let a začátku nového století, 
kdy obec vedl p. Šulc, tak praktic-

péče o ní, za což si obec zaslouží 
jedničku ale i zásluhou nájemce 
restaurace p. Kubiše. Návštěvnost 
byla velká, občerstvení výborné. 
Určité věci by se ale daly pro 
příští sezonu zlepšit. Jedná se ze-
jména o venkovní dlažbu v re-
stauraci, která je v dezolátním 
stavu a není protiskluzová. Je též 
potřeba obnova zašlých nátěrů. 
Čistotu vody ovlivňují také pře-
rostlé stromy na jižní straně, kte-
ré je třeba vykácet a nahradit niž-
ší výsadbou. Vhodné by byly i la-
vičky kolem koupaliště jak je to-
mu jinde. Je jasné, že náklady na 

ky každé volební období byl v 
obci jiný starosta. Praxe ukazuje, 
že úspěšné obce a města mají sta-
bilizované vedení po několik vo-
lebních období. Jen tak lze to-
tiž uskutečňovat náročné investič-
ní záměry, založené na dotacích, 
jejichž příprava a realizace přesa-
huje jedno volební období.

Jiná cesta, jak z obce udělat 
atraktivní místo neexistuje. Police 
má nádherné okolí, kulturní pa-
mátky a zbývá pouze to nejtěžší a 
nejdůležitější: sjednocení obyva-
tel... táhnout za jeden provaz 
jedním směrem.

A úplně na závěr bych chtěl při-
pomenout čerstvou informaci, že 
obec Lipová na Děčínsku získala 
titul Vesnice roku 2019 v celostát-
ní soutěži. Hodnotila se předev-
ším sounáležitost občanů se svou 
obcí, vedle jiných kritérií. Jako od-
měna bylo 2,6 mil, Kč a osobní 
auto.

Snad i zástupci Horní Police bu-
dou jednou stát na stupních vítě-
zů. Buďme jim proto všichni ná-
pomocni.

V. Rochelt

nání pro podání žádosti o dotaci 
na jeho opravu. Věřte, že pohled 
na vypuštěný a poničený rybník 
netěší nikoho z nás a prosím ob-
čany o trpělivost, kde odměnou 
nám všem bude, jak pevně věřím, 
nově zrekonstruovaný rybník. Do 
budoucna je v plánu postupná 
oprava nebo vyčištění všech 
obecních rybníků.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

V loňském roce silná větrná bou-
ře vyvrátila dva vzrostlé stromy a 
značně poškodila hráz spodního 
rybníka v Malé Bukovině. Vzhle-
dem k technickému stavu rybníka 
se zastupitelstvo rozhodlo pro úpl-
né vypuštění rybníku, aby došlo 
k jeho vyschnutí a bylo tak snazší 
jeho vyčištění a následná připra-
vovaná oprava. Vzhledem k finanč-
ní náročnosti akce a již zmiňova-
nému stavu rybníka není reálné, 
aby obec kompletní rekonstrukci 
hradila sama ze svých zdrojů, bez 
pomoci dotačního titulu. V sou-
časné době probíhají přípravy a jed-
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a vyhodnocovat rizika.
O tématech jako je kyberšika-

na, kybergrooming, sexting, ky-
berstalking, bezpečné přihlašová-
ní, sociální sítě, nakupování přes 
internet, riziko počítačových her 
či netholismus (závislost na infor-
mačních technologiích) přijel dne 
18.06.2019 od 17,00 hod. do Žan-
dova přednášet Jan Melša z od-
dělení kybernetické kriminality 
Krajského ředitelství policie Libe-
reckého kraje.

Jako digitální demence se 
označují poruchy v poznávání a 
snížení mentálních schopností, způ-

Internet se stává samozřejmou 
součástí života stále většího poč-
tu lidí, dnešní mladá generace vy-
růstá on-line. Otázka bezpečnosti 
je dnes proto důležitější než kdy 
dříve. Kdo všechno ovlivňuje cho-
vání děti na internetu a kdo hraje 
klíčovou roli v prevenci před ky-
bernetickými hrozbami?

Nezpochybnitelnou roli hrají ve 
výchově dětí rodiče. To neplatí pou-
ze v reálném, ale i ve virtuálním 
světě. Jejich úkolem by mělo být 
zejména připravit děti na to, s čím 
se mohou v internetovém prostře-
dí setkat a naučit je rozpoznávat 

sobené dlouhodobou závislostí 
na digitálních médiích, zejména 
na počítačích, tabletech a chyt-
rých mobilních telefonech. Týká 
se to i nadměrného sledování te-
levize. Jedná se např. o závady 
soustředění pozornosti, závady 
samostatného myšlení nebo o 
postupnou ztrátu každodenních 
vzorců chování a schopnosti za-
pamatovat si některé důležité de-
taily používané v běžném životě. 
Přednáška byla určena rodičům, 
pedagogům i široké veřejnosti.

I když byla přednáška uskuteč-
něna v odpoledních hodinách, 

dostavilo se 7 účastníků – 4 dů-
chodci a 3 rodiče. Přednášejícího 
tento počet neodradil. Slyšeli a 
viděli jsme příběhy ze skutečného 
života – pro nás dost drastické a 
šokující! Dle sdělení přednášející-
ho počet účastníků v přepočtu 
na počet obyvatel Žandova nevy-
bočoval z průměru. Přednáška 
měla vysokou úroveň. Chtěla bych 
tímto poděkovat přednášejícímu 
za čas, který nám věnoval.

Libuše Kubešová

Přednáška o kyberšikaně



V obci Starý Šachov proběhlo 24.9.2019 hromadné
čipování psů, kdo se nedostavil, tak ať nezapomene 
svého psa označit mikročipem do konce roku 2019. 
Od 1. ledna 2020  bude povinné očkovaní psa proti 

vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. 
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zápal pana Dolečka v rozšiřování 
sbírky svého Minimuzea. Expozi-
ce je nově rozšířena také do prv-
ního patra stodoly, které je pro ty-
to účely upraveno. Kromě vlast-
ních strojů zde bylo k vidění i mno-
ho zapůjčených exponátů, a tak 
bylo opravdu na co se dívat. Při-
pojíme-li k tomuto „technickému“ 
zážitku také zážitek z doprovod-
ných kulturních akcí (několik di-
vadelních představení, soutěže pro 
děti, večerní vystoupení skupiny 
Mixer,… ), musíme říci, že se pa-
nu Dolečkovi a celému jeho týmu 
podařilo uspořádat úžasnou akci, 
kde se všichni cítili jako doma. 
A za to všem patří ohromné po-
děkování. Navíc – ruku na srdce – 
kdo z nás by byl schopen otevřít 
svá vrata a pozvat k sobě domů 
všechny lidi bez rozdílu. A možná 
i proto je nám vždy na dvoře pa-
na Dolečka tak skvěle. Moc díky 
ještě jednou, moc díky všem spon-
zorům a těšíme se 13. 9. 2020 na-
shledanou! 

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

V sobotu 14. září proběhl již 
pátý ročník další akce, která velmi 
úspěšně proslavuje Horní Polici. 
Jedná se o oslavy založení továr-
ny na jízdní kola značky Achilles 
A. Schneider a spol. Akce každo-
ročně probíhá druhou zářijovou 
sobotu, a proto již nyní je možné 
s jistotou říci, že promarnil-li někdo, 
byť jen krátkou účast, může to 
napravit v příštím roce, konkrétně 
13. 9. Ale zpět k letošnímu roč-
níku. Akci pořádá pan Radek Do-
leček za pomoci dalších kama-
rádů a dobrovolníků. Je naprosto 
úžasné sledovat, jak je vše dobře 
promyšleno a hlavně – jak se akce 
rok od roku zlepšuje a láká stále 
více a více lidí. Do Horní Police i 
letos zavítali velmi vzácní hosté 
z opravdu dalekých koutků České 
republiky (někteří až z jižních Čech). 
O akci vyšlo i několik článků v no-
vinách (Českolipský deník, portál 
Genus.cz, točí se krátký filmový 
dokument, o jehož uvedení vás bu-
deme včas informovat). Za zmín-
ku stojí i úžasná píle a nehynoucí 

Oslavy 125. výročí 
založení značky Achilles kově se doprava na křižovatce zpo-

malila, zpřehlednila a stala se tak 
bezpečnější pro všechny účastní-
ky provozu, což bylo hlavním zá-
měrem této stavby. V současné 
době je připravována kolaudace 
křižovatky. Při čtení tohoto článku 
již bude křižovatka osázena rostli-
nami a pevně věřím, že tak vznik-
ne další z pěkných míst v naší obci.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Křižovatka ve Velké Bukovině 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dos-
tala zcela novou tvář. Vznikla zde 
nová místa pro přecházení, chod-
níky, které jsou pro všechny ob-
čany daleko bezpečnější než chů-
ze po krajnici hlavní silnice. Ze-
jména pak chodník z parkoviště k 
Mateřské škole, kudy chodí naše 
děti každý den několikrát. Po obou 
stranách křižovatky jsou osazeny 
čekárny, takže při příjezdu auto-
busu již není třeba nahonem pře-
cházet nebo přebíhat vozovku. Cel-

Křižovatka ve Velké Bukovině v novém kabátě

AKCE 2019
Zájezd do pražského divadla na komedii
Staré lásky nerezavý 
Tradiční posezení pro pokročilé 
Rozsvícení vánočního stromu 
Mikulášská nadílka 
Silvestr na hřišti SK Starý Šachov

19.10.

16.11.
30.11.
7.12.

31.12.

Dj. Obelix a večerní zábavu pro-
vázela  skupina Pegas. Samozřej-
mostí byly kolotoče, střelnice vý-
stava veteránů atd.

Občerstvení na návsi zajistili 
naši dobrovolní hasiči, v kostele 
ženy z Horní Police a ze Žandova 
a na hřišti členové kulturní ko-
mise.

Všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a krásném průběhu celé 
pouti patří veliké poděkování.

Starostka obce Stružnice

Dne 10. 8. 2019 proběhla  v Jez-
vém VAVŘINECKÁ  POUŤ, která za-
čala již dopoledne mší v kostele 
svatého Vavřince, na hřišti fotba-
lovým utkáním a zábavou na ná-
vsi. Počasí příliš nepřálo, ale pří-
tomné to neodradilo. Děti kromě 
kolotoče, velké klouzačky se ská-
kacím hradem, upoutal bublinář, 
který zaplavíl část náměstí různě 
velikými bublinami. Dospělí si mohli 
zazpívat lidové písničky s harmo-
nikářem a pobavit se s mladým 
imitátorem. K tanci a poslechu hrál 

VAVŘINECKÁ  POUŤ
Na začátku školního roku bu-

dou naše děti přihlášeny do Hry 
Plamen. Jedná se o vzdělávací pro-
gram pro kolektivy mladých ha-
sičů. Posláním této hry je rozvíjet 
všeobecné dětské znalosti, vědo-
mosti a dovednosti s přihlédnu-
tím k odborné technické oblasti 
požární ochrany.

Chtěli bychom tímto poděko-
vat dětem, že s námi chtějí každý 
týden strávit kousek svého volné-
ho času a rodičům děkujeme za ob-
rovskou podporu.

Žandov, a.s. za celkové spon-
zorování našeho SDH a předev-
ším za zakoupení hasičských mon-
térek, darování firemních triček a 
čepic pro náš celý dětský kolektiv.

Děkujeme všem za spolu-
práci. Kolektiv hasičů SDH Žan-
dov

Naše SDH Žandov uspořádalo 
v dubnu 2019 nábor mladých ha-
sičů a prozatím máme přihlášeno 
15 dětí. Od této doby jsme se kaž-
dý pátek scházeli a seznamovali 
jsme děti s požárním sportem. Pro-
zatím jsme se zúčastnili pouze jed-
né soutěže, a to pohárové soutě-
že - 18. ročník Dětské ligy pro mla-
dé hasiče v České Lípě. Trénovali 
jsme dle propozic soutěže 2 dis-
ciplíny - požární útok a požární 
kuželník.

Soutěž se konala dne 8.6.2019 
ve Staré Lípě u dobrovolných ha-
sičů. Naše děti vytvořily 2 soutěž-
ní družstva v kategorii mladší a doč-
kaly se krásného umístění. Sou-
těžní družstvo A se umístilo na 1. 
místě a soutěžní družstvo B se 
umístilo na 7. místě. Děti obdrže-
ly putovní pohár, medaile a spous-
tu jiných cen a sladkostí. 

SDH Žandov



V obci Starý Šachov proběhlo 24.9.2019 hromadné
čipování psů, kdo se nedostavil, tak ať nezapomene 
svého psa označit mikročipem do konce roku 2019. 
Od 1. ledna 2020  bude povinné očkovaní psa proti 

vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. 

ČIPOVÁNÍ PSŮ 
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zápal pana Dolečka v rozšiřování 
sbírky svého Minimuzea. Expozi-
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ního patra stodoly, které je pro ty-
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ho zapůjčených exponátů, a tak 
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zážitku také zážitek z doprovod-
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děti, večerní vystoupení skupiny 
Mixer,… ), musíme říci, že se pa-
nu Dolečkovi a celému jeho týmu 
podařilo uspořádat úžasnou akci, 
kde se všichni cítili jako doma. 
A za to všem patří ohromné po-
děkování. Navíc – ruku na srdce – 
kdo z nás by byl schopen otevřít 
svá vrata a pozvat k sobě domů 
všechny lidi bez rozdílu. A možná 
i proto je nám vždy na dvoře pa-
na Dolečka tak skvěle. Moc díky 
ještě jednou, moc díky všem spon-
zorům a těšíme se 13. 9. 2020 na-
shledanou! 

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

V sobotu 14. září proběhl již 
pátý ročník další akce, která velmi 
úspěšně proslavuje Horní Polici. 
Jedná se o oslavy založení továr-
ny na jízdní kola značky Achilles 
A. Schneider a spol. Akce každo-
ročně probíhá druhou zářijovou 
sobotu, a proto již nyní je možné 
s jistotou říci, že promarnil-li někdo, 
byť jen krátkou účast, může to 
napravit v příštím roce, konkrétně 
13. 9. Ale zpět k letošnímu roč-
níku. Akci pořádá pan Radek Do-
leček za pomoci dalších kama-
rádů a dobrovolníků. Je naprosto 
úžasné sledovat, jak je vše dobře 
promyšleno a hlavně – jak se akce 
rok od roku zlepšuje a láká stále 
více a více lidí. Do Horní Police i 
letos zavítali velmi vzácní hosté 
z opravdu dalekých koutků České 
republiky (někteří až z jižních Čech). 
O akci vyšlo i několik článků v no-
vinách (Českolipský deník, portál 
Genus.cz, točí se krátký filmový 
dokument, o jehož uvedení vás bu-
deme včas informovat). Za zmín-
ku stojí i úžasná píle a nehynoucí 
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založení značky Achilles kově se doprava na křižovatce zpo-

malila, zpřehlednila a stala se tak 
bezpečnější pro všechny účastní-
ky provozu, což bylo hlavním zá-
měrem této stavby. V současné 
době je připravována kolaudace 
křižovatky. Při čtení tohoto článku 
již bude křižovatka osázena rostli-
nami a pevně věřím, že tak vznik-
ne další z pěkných míst v naší obci.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Křižovatka ve Velké Bukovině 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dos-
tala zcela novou tvář. Vznikla zde 
nová místa pro přecházení, chod-
níky, které jsou pro všechny ob-
čany daleko bezpečnější než chů-
ze po krajnici hlavní silnice. Ze-
jména pak chodník z parkoviště k 
Mateřské škole, kudy chodí naše 
děti každý den několikrát. Po obou 
stranách křižovatky jsou osazeny 
čekárny, takže při příjezdu auto-
busu již není třeba nahonem pře-
cházet nebo přebíhat vozovku. Cel-
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mostí byly kolotoče, střelnice vý-
stava veteránů atd.

Občerstvení na návsi zajistili 
naši dobrovolní hasiči, v kostele 
ženy z Horní Police a ze Žandova 
a na hřišti členové kulturní ko-
mise.

Všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a krásném průběhu celé 
pouti patří veliké poděkování.

Starostka obce Stružnice

Dne 10. 8. 2019 proběhla  v Jez-
vém VAVŘINECKÁ  POUŤ, která za-
čala již dopoledne mší v kostele 
svatého Vavřince, na hřišti fotba-
lovým utkáním a zábavou na ná-
vsi. Počasí příliš nepřálo, ale pří-
tomné to neodradilo. Děti kromě 
kolotoče, velké klouzačky se ská-
kacím hradem, upoutal bublinář, 
který zaplavíl část náměstí různě 
velikými bublinami. Dospělí si mohli 
zazpívat lidové písničky s harmo-
nikářem a pobavit se s mladým 
imitátorem. K tanci a poslechu hrál 

VAVŘINECKÁ  POUŤ
Na začátku školního roku bu-

dou naše děti přihlášeny do Hry 
Plamen. Jedná se o vzdělávací pro-
gram pro kolektivy mladých ha-
sičů. Posláním této hry je rozvíjet 
všeobecné dětské znalosti, vědo-
mosti a dovednosti s přihlédnu-
tím k odborné technické oblasti 
požární ochrany.

Chtěli bychom tímto poděko-
vat dětem, že s námi chtějí každý 
týden strávit kousek svého volné-
ho času a rodičům děkujeme za ob-
rovskou podporu.

Žandov, a.s. za celkové spon-
zorování našeho SDH a předev-
ším za zakoupení hasičských mon-
térek, darování firemních triček a 
čepic pro náš celý dětský kolektiv.

Děkujeme všem za spolu-
práci. Kolektiv hasičů SDH Žan-
dov

Naše SDH Žandov uspořádalo 
v dubnu 2019 nábor mladých ha-
sičů a prozatím máme přihlášeno 
15 dětí. Od této doby jsme se kaž-
dý pátek scházeli a seznamovali 
jsme děti s požárním sportem. Pro-
zatím jsme se zúčastnili pouze jed-
né soutěže, a to pohárové soutě-
že - 18. ročník Dětské ligy pro mla-
dé hasiče v České Lípě. Trénovali 
jsme dle propozic soutěže 2 dis-
ciplíny - požární útok a požární 
kuželník.

Soutěž se konala dne 8.6.2019 
ve Staré Lípě u dobrovolných ha-
sičů. Naše děti vytvořily 2 soutěž-
ní družstva v kategorii mladší a doč-
kaly se krásného umístění. Sou-
těžní družstvo A se umístilo na 1. 
místě a soutěžní družstvo B se 
umístilo na 7. místě. Děti obdrže-
ly putovní pohár, medaile a spous-
tu jiných cen a sladkostí. 

SDH Žandov



Muži:
1.Krompach 25,13 s
2Lvová 27,06 s
3.Česká Lípa A 28,15 s
4.Nový Bor 31,04 s
5.Česká Lípa B 32,03 s
6.Jezvé 32,97 s
7.Stráž pod Ralskem47,72 s
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se Juráška. Letos se zúčastnilo cel-
kem 7 družstev mužů a stejný po-
čet družstev žen s následujícími 
výsledky.

SDH Jezvé

V sobotu 21. září uspořádali čle-
nové Sboru dobrovolných hasičů 
v Jezvém již 13. ročník soutěže 
v požárním útoku o pohár staros-
ty obce a 12. ročník memoriálu Aloi-

Hasičská soutěž 

Ženy Jezvé

U kádě

Start

Zahájení

Příprava

Terče

2plus1

Ženy:
1.Krompach 31,78 s 
2.Jezvé 33,84 s
3.Stráž pod Ralskem34,34 s
4.Česká Lípa A 34,40 s
5.Česká Lípa B 34,77 s
6.Horní Libchava 39,59 s
7.Nový Bor 56,87 s

tedy děkujeme Žandovským hasi-
čům, neboť my agregát na lehkou 
pěnu nevlastníme.

V dopoledních hodinách 26. 6. 
nám byl vyhlášen poplach na od-
stranění silné zlomené větve vi-
sící nad komunikací ve výši cca 
15 metrů. Na práci ve výškách ješ-
tě vybaveni nejsme, tak byla pro-
střednictvím KOPIS povolána jed-
notka z Benešova nad Ploučnicí 
disponující výškovou technikou. Zlo-
mená větev i několik dalších hro-
zících pádem bylo odstraněno.

O pořízení přívěsného vozíku 
již bylo namluveno mnoho řečí a 
nákup plánován mnoho měsíců. 
Však částečně i kvůli němu byla 
zakoupena plechová garáž. Zřej-
mě poslední kapkou k jeho za-
koupení bylo naše rozhodnutí 
účastnit se soutěží. Nelze totiž 
stále využívat ochoty a dobroty sou-
kromého majitele přívěsu. V kaž-
dém případě, když jsme v pá-
tek 19. 7. přišli do zbrojnice, stál 
tam náš vlastní přívěs v celé své 
kráse.

V sobotu 3. 8. odpoledne byl 
naší jednotce opět vyhlášen po-
plach technická pomoc, strom na 
elektrickém vedení. Situace skoro 
jako přes kopírák od předchozí 
události. Prostřednictvím KOPIS ve-
litel vyžádal pomoc výškové tech-
niky. Kolegové z Benešova se svým 
AZ 30 IFA jsou u nás již jako 
doma. Strom ze žebříku ořezali a 
vzali i pár okolních suchých větví. 
Naše JPO potom odstranila zby-

Pár dnů před konáním Bene-
šovského slunovratu se nechal ve-
litel jednotky ukecat Benešovský-
mi hasiči k souhlasu s účastí na 
soutěži v požárním útoku. Nechci 
polemizovat o tom z jakého dů-
vodu ostatní naši soutěžit ne-
mohli, ale takřka po třiceti letech 
se vypravilo družstvo SDH Velká 
Bukovina na soutěž v požárním 
útoku v počtu čtyř členů. Avšak 
štěstí stálo po celou dobu při nás. 
Je samozřejmé, že ve čtyřech zá-
vodit nelze, ale naštěstí jsme si 
mohli vypůjčit další čtyři borce z 
družstva Dolních Habartic. Sami 
dosud požárním sportem nepolí-
bení jsme ani materiál na základ-
nu neuměli postavit. Opět naštěs-
tí jsme startovali mezi posledními 
družstvy, takže bylo dost příleži-
tostí vše okouknout. Příprava na 
základnu a ouha. Kulové ventily, 
s kterými Jarda ještě den před 
závodem hýbal, se kously. Dřív by 
ulomil páku než otevřel ventil. 
Takže zapůjčení nejen čtyř lidí z Dol-
ních Habartic, ale nakonec i stří-
kačky. Odstartováno, doběhnuto 
a nevídaný výsledek s kterým 
nikdo z nás nepočítal. Šesté místo 
z devíti družstev. Od teď před ná-
mi žádná soutěž neobstojí.

Hned druhý den po tomto úspě-
chu pořádala Obec Velká Bukovi-
na akci Děti hurá na prázdniny, 
které jsou i hasiči pravidelnou sou-
částí. V tomto roce jsme pro děti 
připravili pouze dvě zábavné dis-
ciplíny a horu lehké pěny. Za tu 

tek stromu a provedla úklid ko-
munikace.

V půli srpna se chlapi z naší 
jednotky po dvou letech zúčast-
nili stříkání hasičské fontány na 
Hasičských slavnostech v Novém 
Oldřichově. Pro nedostatečný po-
čet členů jednotky vypomohlo u 
proudů i několik „civilistů“.

7. 9. se v Křešicích u Děčína 
konala další dlouho očekávaná sou-
těž. Byly to vlastně dvě hasičské 
soutěže naráz a to 19. ročník O 
putovní pohár Miroslava Veselé-
ho a 52. ročník O putovní pohár 
města Děčína. Ani v jedné z těch-
to soutěží jsme nezůstali na po-
sledním místě. Náš tým předvedl 
vyrovnaný výkon a s rozdílem jed-
né sekundy jsme v obou soutě-
žích vydřeli šťastné sedmé místo. 
Při prvním pokusu nám odešla vý-
věva na PS 12. Naštěstí po sou-
hlasu ostatních družstev a samo-
zřejmě rozhodčích nám byl umož-
něn druhý pokus s vypůjčenou 
stříkačkou. Dvě sedmá místa ne-
jsou na druhý a třetí závod v no-
vodobé historii vlastně to nej-
horší.

Posledním závodem, kterého 
jsme se zatím zúčastnili, byla sou-
těž v netradičním požárním útoku 

v Dolních Habarticích. V čem spo-
čívala ona netradičnost? V tom, 
že se startovalo z posezení v „hos-
podě“. Velitel vyběhl odkudsi, mož-
ná třeba z domova, ale v každém 
případě spěchal přes celé hřiště. 
Když cestou překonal dvoumetro-
vou bariéru, doběhl do „hospody“ 
za svou jednotkou, kterou tak vy-
hnal k zásahu. Jednotka se ochot-
ně zvedla, mazala do „zbrojnice“ 
pro armatury a přes základnu pro-
vedla zásah. Z mého pohledu vše 
proběhlo tak hladce, že se divím, 
proč jsme neobsadili první, ale až 
šesté místo. V každém případě díky 
za podporu početným fanouš-
kům, kteří za námi do Dolních Ha-
bartic přicestovali, aby nás pod-
pořili. Jen tak dál.

Mezi popsanými událostmi, ať 
zásahy či soutěžemi jsme všechna 
páteční odpoledne podle možnos-
tí buď pilně trénovali, nebo po kous-
kách pokládali zámkovou dlažbu 
u nové garáže. Věřte tomu, že se 
díky účasti na soutěžích ze skupi-
ny hasičů stává konečně tým, kde 
si každý získává své pevné místo. 
Řečeno slovy jednoho člena naše-
ho družstva „soutěžení dalo naší 
hasičině nový náboj“. 

Roman Vojta

Hasiči Velká Bukovina
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1.Krompach 25,13 s
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Ve třetím čtvrtletí oslavili své 
životní jubileum tito spoluobčané. 
Do dalších let jim přejeme hodně 
zdraví, životního elánu, štěstí a 
pohody.:

60 let
Živnůstková Ladislava
Veselá Jana
Hrabánek Jaroslav
Dobrov Jiří
Hamr František
Peluňka Milan 
Landa Milan 
Djoševská Vlasta 
Habesbergová Anna 
Bezdíček Jiří
Tebr Bedřich 
Bartošová Brigita 

65 let
Jonášová Věra

Bašík Václav
Novotný Vladislav
Sokolík Ján
Vaňková Anna
Kubešová Libuše
Dobrovolná Pavla
Tichá Jarmila
Salát Václav
Ryšavá Marie 
Brůžová Miloslava 
Chvalovský Jiří 
Březinová Zlatuše
Půlpánová Anna
Pincová Stanislava

70 let
Chalupa Jan
Velhartický Jaroslav
Hoffmanová Jana
Janďourek Bedřich
Koubek Jiří
Herpaiová Marie

Společenská kronika
Gonos Pavel
Kubaš Eduard
Koutný Jan
Zákostelecká Libuše 
Trublová Jana
Paslavská Zdeňka 
Kotková Mária 
Krommerová Růžena 
Havránková Vlasta
Poláček Jiří 
Slánský Petr 
Krejčíková Ivanka
Jánský Václav

75 let
Lustyková Jana
Kubinec Ladislav
Cikánová Ludmila
Matějková Drahomíra
Novotná Jiřina 
Kubelková Marie 
Švejchová Marie 

Skripniková Olga 
Surovec Jan
Brožová Jiřina
Kotek Petr 
Kubaš Rudolf
Slabion Josef 

80 let
Hollósiová Miloslava
Hergeselová Marie

85 let
Bačinová Jitka
Pabián Václav 
Mőserová Marie

90 let
Lelovská Květuše

vyzkoušeli, zda se děti umí trefit 
do klobouku, zatloukat hřebíky 
musely děti místo Pata a Mata, 
Hajný Robátko měl i svého ručně 
vyrobeného jelena Větrníka a vy-
zkoušel děti z jejich vědomostí o 
zvířátkách. U Víly Amálky s vodní-
kem si děti vyrobily papírové 
věnečky, se Spejblem a Hurvín-
kem se děti povozily na koloběž-
kách, Mach a Šebestová ztratili 
své sluchátko, tak jim ho děti po-

     U nás ve Velké Bukovině se 
nezahálí ani o prázdninách. Před-
poslední víkend v srpnu jsme se 
vydali na cestu tradičním pohád-
kovým lesem, tentokrát nás pro-
vázely večerníčkové postavy. U 
vstupní pohádkové brány si děti 
vyrobily vlastní papírové čepice 
stejné jako má Večerníček. Cestou 
ke Karlovskému rybníku pak plni-
ly úkoly, které jim připravily naše 
pohádkové postavy. Bob a Bobek 

mohly složit z puzzle. Další úkoly 
se musely splnit také u Ferdy mra-
vence s Beruškou, Křemílka a Vo-
chomůrky, Včelích medvídků, Kr-
tečka se žabkou a u Makové pa-
nenky s motýlem Emanuelem. Na 
konci putování děti dostaly za spl-
nění úkolů odměny a u pirátů si 
tradičně pochutnaly na grilova-
ných buřtíkách. 
     Účast byla až nečekaně veliká 
a doufejme, že se všem dětem 

v pohádce opět líbilo. Počasí se 
náramně vydařilo a radost dětí ze 
setkání s večerníčky potěšila po-
řadatele Kulturní komisi a Obecní 
úřad Velká Bukovina. Opět se po-
tvrdilo, že pověst kulturních akcí 
v naší obci se těší čím dál větší 
oblibě nejen u místních, ale i přes-
polních.

Jiřina Kavková

Pohádkový les s Večerníčkem

sledků ankety rozhodlo zastupi-
telstvo obce o podání žádosti 
o dotaci do OPŽP. Na začátku ro-
ku 2019 obec obdržela zprávu 
o přidělení dotace, proběhlo vý-
běrové řízení na dodavatele za-
kázky (kompostérů). V dubnu byla 
podepsána smlouva na dodávku 
kompostérů s firmou ELKOPLAST 
CZ, s.r.o., jejíž nabídka zvítězila.  
Na dodání kompostérů má doda-
vatel dle smlouvy šest měsíců.  
V druhé polovině října 2019 bu-
dou tyto kompostéry dodány do 
obce a následně rozdělovány me-

V roce 2018 firma JRK Česká 
republika s.r.o. oslovila obec s na-
bídkou kompostérů, které lze zís-
kat s příspěvkem dotace ve výši 
85% z výzvy č. 103 Operačního 
programu Životní prostředí. Žá-
dost o dotaci byla možnost podat 
do konce července 2018. V obci 
proběhla anketa ke zjištění zájmu 
občanů o kompostéry na biologic-
ký odpad z domácností, kdy byl 
anketní lístek doručen do všech 
domů i rekreačních stavení. Obča-
né v  anketě projevili zájem o 185 
ks kompostérů a na základě vý-

zi občany. Informace o podmín-
kách pro získání kompostéru bu-
dou k dispozici na webových strán-

kách obce a obecním úřadu.
Jaroslav Kucharovič,

starosta obce

V Bukovině se budou rozdávat kompostéry

šenců, z toho 5 nedojelo pro zá-
vadu na stroji.

Byla to krásná podívaná a zpes-
tření dne pro občany. Těšíme se 
na další sraz a doufáme, že v příš-
tím roce se nadšenci tohoto ko-
níčku dostaví v hojném počtu.

V naší obci proběhl už pátý roč-
ník mopedů, který začíná vyjížďkou 
po okolí, trasa vede od hřiště Sta-
rého Šachova směrem Kravaře – 
Úštek – Býčkovice – Lovečkovice 
– Verneřice – Valkeřice a zpět do 
Starého Šachova. 

Vyjíždky se zúčastnilo 31 nad-

Mopedy ve Starém Šachově 
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tření dne pro občany. Těšíme se 
na další sraz a doufáme, že v příš-
tím roce se nadšenci tohoto ko-
níčku dostaví v hojném počtu.

V naší obci proběhl už pátý roč-
ník mopedů, který začíná vyjížďkou 
po okolí, trasa vede od hřiště Sta-
rého Šachova směrem Kravaře – 
Úštek – Býčkovice – Lovečkovice 
– Verneřice – Valkeřice a zpět do 
Starého Šachova. 

Vyjíždky se zúčastnilo 31 nad-

Mopedy ve Starém Šachově 
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nekončícího zástupu přijíždějících 
strojů. Na své si následně přišla 
i místní cukrárna, neboť snaha 
obsloužit 107 řidičů a nespočet 
spolujezdců a doprovodu zmrzli-
nou, proměnila jinak poklidnou 
službu paní prodavačky v horor. 
Ale i na to si, zdá se, musí okolí 
Horní Police začít zvykat, neboť 
předpokládáme, že se množství 
strojů na této akci bude ještě 
nepatrně zvyšovat. Vždyť už nyní 
dojíždí na Dvoutakt kamarádi a 
přátelé z Loun, Prahy či Rakovní-
ka. A tak nezbývá než se těšit na 
příští ročník, který se uskuteční tra-
dičně poslední srpnovou sobotu, 
která v roce 2020 vychází na 29. 
8. Na závěr moc díky všem, kteří 
tuto akci zajistili i sponzorsky pod-
pořili. Jsme moc rádi, že se u nás 
takové skvělé setkání pořádá!

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

V sobotu 31. 8. pokračoval již 
pátým ročníkem Hornopolický 
dvoutakt. Jedná se o sraz strojů 
s dvoutaktními motory všeho dru-
hu. Akce probíhá v areálu koupa-
liště a je každoročně velmi dobře 
obsazena. Letošní ročník však všem 
organizátorům i divákům vyrazil 
dech. Na startu se sešlo celkem 
107 strojů! A že bylo na co kou-
kat. Největší podívanou a zážit-
kem zároveň je však spanilá jíz-
da, která pravidelně startuje ve 
13.00. Trasa vedla tradičně na 
hornopolické náměstí a starý ka-
menný most, následně se pokra-
čovalo do Žandova, Velké Buko-
viny, Kerhartic, Janské a poté přes 
Českou Kamenici, Nový Oldřichov 
a Horní Libchavu zpět do Horní 
Police. V České Kamenici byla 
krátká přestávka, která proměni-
la do té doby poklidné náměstí 
v dechberoucí zážitek z neustále 

Hornopolický dvoutakt
oslavil 5. narozeniny

vyhlásila nový záměr pronájmu. 
Byla podána pouze jedna nabíd-
ka, která byla schválena zastupi-
telstvem obce. V současné době 
je pohostinství opět v provozu. 

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

K poslednímu červenci 2019 
skončila současnému nájemci ná-
jemní smlouva na pronájem po-
hostinství, nájemce nadále ne-
chtěl prodloužit nájemní smlouvu, 
vyšel však obci vstříc a pohos-
tinství provozoval do doby, než se 
našel nový nájemce. Obec tedy 

Hospoda ve Velké Bukovině
má nového nájemce

ani chvíli a souhlasil. Ve večerních 
hodinách proběhla přímo na po-
diu dražba, celkem se dražilo osm 
kytic, jejichž hodnota se vyšplhala 
na 3 620 Kč. Tato částka byla ihned 
v pondělí odeslána na účet na-
dačního fondu KAPKA NADĚJE Ven-
duly Pizingerové. Myslím, že tímto 
by mohl být položen základní ká-
men nové „tradici“.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Na Svatováclavské pouti v Ma-
lé Bukovině probíhala již tradičně 
floristická show v podání Vlasti-
mila Kucharoviče a Jindřišky Hoch-
walderové, úřadujících mistrů flo-
ristů pro rok 2019, členů Týmu snů. 
Právě oni za mnou přišli s nápa-
dem, že z květin, které nebyly po-
užity při show, mohou navázat ky-
tice, které by pořadatelé mohli 
vydražit a výtěžek věnovat na nada-
ci Kapka naděje. Nezaváhal jsem 

Na Svatováclavské pouti
v Malé Bukovině se dražilo

pro Kapku naděje

větší části byl na opravy povrchu 
použit tzv. asfaltový recyklát (brou-
šenka) s následným zaválcová-
ním. V místech, kde to situace vy-
žadovala, byl zhotoven nový as-
faltový povrch. Na začátku článku 
jsem záměrně zmínil výši dotace 
60%, ta je o 10% nižší než v mi-
nulosti, jelikož naše obec na za-

V letošním roce získala obec 
60% dotaci z Programu obnovy 
venkova Ústeckého kraje na opra-
vu povrchu komunikací v obci.  Za 
pomoci této dotace byly v srpnu 
opraveny povrchy místních komu-
nikací v majetku obce ve Velké Bu-
kovině, Malé Bukovině a v Karlov-

2ce o celkové rozloze 2.100 m. Ve 

čátku roku přesáhla hranici 500 
trvale hlášených obyvatel, čímž se 
automaticky snižuje výše dotace. 
V současné době má naše obec 
507 trvale žijících obyvatel a jsem 
tomu upřímně rád, že se naše 
obec takto rozrůstá.

Dále byly vyspraveny výtluky 
a jiná poškození místních asfalto-

vých komunikací (tzv. letmá vý-
sprava) v majetku obce Velká Bu-
kovina, které byly plně hrazeny 
z vlastního rozpočtu. 

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

nešova nad Ploučnicí, taneční sku-
pina Efekt Základní umělecké 
školy Žandov a CK SPARKLES. 
Neobvyklé a půvabné bylo i vy-
stoupení Aquabel ze ZŠ Žandov, 
děti rovněž potěšilo svým vystou-
pením Divadélko Koloběžka a ve-
čer se rozeznělo dunění bubenic-
ké show. Kromě písniček Dua Ada-
mis nám zazpívali Olympic Revi-
val Band, kteří to na podiu také 
pěkně rozjeli. Jistě spoustě 
návštěvníků udělalo radost i vy-
stoupení k poctě Waldemara 
Matušky. Večer nás ještě poctila 
návštěvou až z Ostravy skupina 
LUCIE revival. Celý den bylo mož-
no prohlédnout si zvířátka pana 
Kotouče v hospodářském koutku  

     Sobota 21. září 2019 nabízela 
v blízkém i dalekém okolí mnoho 
lákavých akcí, ale mnoho z vás se 
rozhodlo strávit tento den u nás 
na Svatováclavské pouti v Malé 
Bukovině. A ti co přišli, jistě neli-
tovali. Počasí bylo ještě krásně 
slunečné a program byl jako vždy 
pestrý. Samozřejmě nechyběly 
kolotoče, stánky a téměř neustálá 
zábava na podiu nebo před ním. 
Ještě v předvečer pouti si Obecní 
úřad Velká Bukovina pozval Kyt-
lický pěvecký sbor, který zazpíval 
při pátečním koncertě v kostele 
sv. Václava. V sobotu zahájily pouť 
děti z naší Mateřinky svým kou-
zelným vystoupením, následně se 
předvedly Mažoretky a Oldies z Be-

Malibu, odpoledne předvedl své 
umění náš floristický mistr Vlastík 
Kucharovič a nejen ke koukání 
ale i k zakoupení byly výtvory řez-
bářského řemesla, které bylo 
možno po celý den sledovat. Ni-
kdo snad nestrádal hlady ani žíz-
ní, protože stánků s občerstvením 
bylo skutečně dost, také mnoho 
návštěvníků si odneslo různé ruč-
ně vyráběné výrobky a tradiční i 
netradiční pouťové dobroty. Nelze 
opomenout stánek MŠ Velká 
Bukovina, kde byly opět k zakou-
pení výborné svatební koláčky, pa-
pírové výrobky dětí i úžasné klí-
čenky z rukou zaměstnanců škol-
ky, děti se tu mohly zabavit v díl-
ničkách, kdy si odnesly své vlast-

noruční výtvory s sebou. Sobotní 
veselí zakončil jako vždy nád-
herný ohňostroj.
     V neděli ještě proběhla poutní 
mše svatá ke cti Sv. Václava, 
patrona naší obce a následně po-
zval k posezení na faře správce 
farnosti p. Marcel Hrubý.    
     Nezbývá než zatleskat všem 
pořadatelům, protože pouť přilá-
kala obrovské množství návštěv-
níků a věhlas naší pouti je čím 
dál větší. Děkujeme a těšíme se, 
až se zase příští rok sejdeme na 
Svatováclavské pouti.

Jiřina Kavková

Svatováclavská pouť Malá Bukovina
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nekončícího zástupu přijíždějících 
strojů. Na své si následně přišla 
i místní cukrárna, neboť snaha 
obsloužit 107 řidičů a nespočet 
spolujezdců a doprovodu zmrzli-
nou, proměnila jinak poklidnou 
službu paní prodavačky v horor. 
Ale i na to si, zdá se, musí okolí 
Horní Police začít zvykat, neboť 
předpokládáme, že se množství 
strojů na této akci bude ještě 
nepatrně zvyšovat. Vždyť už nyní 
dojíždí na Dvoutakt kamarádi a 
přátelé z Loun, Prahy či Rakovní-
ka. A tak nezbývá než se těšit na 
příští ročník, který se uskuteční tra-
dičně poslední srpnovou sobotu, 
která v roce 2020 vychází na 29. 
8. Na závěr moc díky všem, kteří 
tuto akci zajistili i sponzorsky pod-
pořili. Jsme moc rádi, že se u nás 
takové skvělé setkání pořádá!

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

V sobotu 31. 8. pokračoval již 
pátým ročníkem Hornopolický 
dvoutakt. Jedná se o sraz strojů 
s dvoutaktními motory všeho dru-
hu. Akce probíhá v areálu koupa-
liště a je každoročně velmi dobře 
obsazena. Letošní ročník však všem 
organizátorům i divákům vyrazil 
dech. Na startu se sešlo celkem 
107 strojů! A že bylo na co kou-
kat. Největší podívanou a zážit-
kem zároveň je však spanilá jíz-
da, která pravidelně startuje ve 
13.00. Trasa vedla tradičně na 
hornopolické náměstí a starý ka-
menný most, následně se pokra-
čovalo do Žandova, Velké Buko-
viny, Kerhartic, Janské a poté přes 
Českou Kamenici, Nový Oldřichov 
a Horní Libchavu zpět do Horní 
Police. V České Kamenici byla 
krátká přestávka, která proměni-
la do té doby poklidné náměstí 
v dechberoucí zážitek z neustále 

Hornopolický dvoutakt
oslavil 5. narozeniny

vyhlásila nový záměr pronájmu. 
Byla podána pouze jedna nabíd-
ka, která byla schválena zastupi-
telstvem obce. V současné době 
je pohostinství opět v provozu. 

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

K poslednímu červenci 2019 
skončila současnému nájemci ná-
jemní smlouva na pronájem po-
hostinství, nájemce nadále ne-
chtěl prodloužit nájemní smlouvu, 
vyšel však obci vstříc a pohos-
tinství provozoval do doby, než se 
našel nový nájemce. Obec tedy 

Hospoda ve Velké Bukovině
má nového nájemce

ani chvíli a souhlasil. Ve večerních 
hodinách proběhla přímo na po-
diu dražba, celkem se dražilo osm 
kytic, jejichž hodnota se vyšplhala 
na 3 620 Kč. Tato částka byla ihned 
v pondělí odeslána na účet na-
dačního fondu KAPKA NADĚJE Ven-
duly Pizingerové. Myslím, že tímto 
by mohl být položen základní ká-
men nové „tradici“.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Na Svatováclavské pouti v Ma-
lé Bukovině probíhala již tradičně 
floristická show v podání Vlasti-
mila Kucharoviče a Jindřišky Hoch-
walderové, úřadujících mistrů flo-
ristů pro rok 2019, členů Týmu snů. 
Právě oni za mnou přišli s nápa-
dem, že z květin, které nebyly po-
užity při show, mohou navázat ky-
tice, které by pořadatelé mohli 
vydražit a výtěžek věnovat na nada-
ci Kapka naděje. Nezaváhal jsem 

Na Svatováclavské pouti
v Malé Bukovině se dražilo

pro Kapku naděje

větší části byl na opravy povrchu 
použit tzv. asfaltový recyklát (brou-
šenka) s následným zaválcová-
ním. V místech, kde to situace vy-
žadovala, byl zhotoven nový as-
faltový povrch. Na začátku článku 
jsem záměrně zmínil výši dotace 
60%, ta je o 10% nižší než v mi-
nulosti, jelikož naše obec na za-

V letošním roce získala obec 
60% dotaci z Programu obnovy 
venkova Ústeckého kraje na opra-
vu povrchu komunikací v obci.  Za 
pomoci této dotace byly v srpnu 
opraveny povrchy místních komu-
nikací v majetku obce ve Velké Bu-
kovině, Malé Bukovině a v Karlov-

2ce o celkové rozloze 2.100 m. Ve 

čátku roku přesáhla hranici 500 
trvale hlášených obyvatel, čímž se 
automaticky snižuje výše dotace. 
V současné době má naše obec 
507 trvale žijících obyvatel a jsem 
tomu upřímně rád, že se naše 
obec takto rozrůstá.

Dále byly vyspraveny výtluky 
a jiná poškození místních asfalto-

vých komunikací (tzv. letmá vý-
sprava) v majetku obce Velká Bu-
kovina, které byly plně hrazeny 
z vlastního rozpočtu. 

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

nešova nad Ploučnicí, taneční sku-
pina Efekt Základní umělecké 
školy Žandov a CK SPARKLES. 
Neobvyklé a půvabné bylo i vy-
stoupení Aquabel ze ZŠ Žandov, 
děti rovněž potěšilo svým vystou-
pením Divadélko Koloběžka a ve-
čer se rozeznělo dunění bubenic-
ké show. Kromě písniček Dua Ada-
mis nám zazpívali Olympic Revi-
val Band, kteří to na podiu také 
pěkně rozjeli. Jistě spoustě 
návštěvníků udělalo radost i vy-
stoupení k poctě Waldemara 
Matušky. Večer nás ještě poctila 
návštěvou až z Ostravy skupina 
LUCIE revival. Celý den bylo mož-
no prohlédnout si zvířátka pana 
Kotouče v hospodářském koutku  

     Sobota 21. září 2019 nabízela 
v blízkém i dalekém okolí mnoho 
lákavých akcí, ale mnoho z vás se 
rozhodlo strávit tento den u nás 
na Svatováclavské pouti v Malé 
Bukovině. A ti co přišli, jistě neli-
tovali. Počasí bylo ještě krásně 
slunečné a program byl jako vždy 
pestrý. Samozřejmě nechyběly 
kolotoče, stánky a téměř neustálá 
zábava na podiu nebo před ním. 
Ještě v předvečer pouti si Obecní 
úřad Velká Bukovina pozval Kyt-
lický pěvecký sbor, který zazpíval 
při pátečním koncertě v kostele 
sv. Václava. V sobotu zahájily pouť 
děti z naší Mateřinky svým kou-
zelným vystoupením, následně se 
předvedly Mažoretky a Oldies z Be-

Malibu, odpoledne předvedl své 
umění náš floristický mistr Vlastík 
Kucharovič a nejen ke koukání 
ale i k zakoupení byly výtvory řez-
bářského řemesla, které bylo 
možno po celý den sledovat. Ni-
kdo snad nestrádal hlady ani žíz-
ní, protože stánků s občerstvením 
bylo skutečně dost, také mnoho 
návštěvníků si odneslo různé ruč-
ně vyráběné výrobky a tradiční i 
netradiční pouťové dobroty. Nelze 
opomenout stánek MŠ Velká 
Bukovina, kde byly opět k zakou-
pení výborné svatební koláčky, pa-
pírové výrobky dětí i úžasné klí-
čenky z rukou zaměstnanců škol-
ky, děti se tu mohly zabavit v díl-
ničkách, kdy si odnesly své vlast-

noruční výtvory s sebou. Sobotní 
veselí zakončil jako vždy nád-
herný ohňostroj.
     V neděli ještě proběhla poutní 
mše svatá ke cti Sv. Václava, 
patrona naší obce a následně po-
zval k posezení na faře správce 
farnosti p. Marcel Hrubý.    
     Nezbývá než zatleskat všem 
pořadatelům, protože pouť přilá-
kala obrovské množství návštěv-
níků a věhlas naší pouti je čím 
dál větší. Děkujeme a těšíme se, 
až se zase příští rok sejdeme na 
Svatováclavské pouti.

Jiřina Kavková

Svatováclavská pouť Malá Bukovina
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bilizace a místo domů šel na hra-
nice bránit republiku. Po obsazení 
republiky v březnu 1939 se 7 mla-
dých chlapů z rodné vesnice roz-
hodlo k útěku z Protektorátu. Byli 
přesvědčeni, že se někde v cizině 
utvoří čs. legie. Výslech na Gesta-
pu vše urychlil. Koncem května 
přeplaval u Lanžhota řeku Dyji v 
místě, kde přitéká jeho rodná 
říčka Kyjovka a byl v Rakousku. 
To byl začátek jeho strastiplné 
cesty do Jugoslávie k matčině brat-
ranci, u kterého chvíli pracoval, 
aby si vydělal na další cestu - 
Řecko, Turecko, poté cesta lodí až 
do Bejrútu, kde se na výzvu naší 
exilové londýnské vlády stahovali 
mladí Češi a Slováci z celého 
světa. Odtud odpluli do Marseille 
a v květnu 1940 se tam hlásili do 
české legie. Po těžké bitvě u Dun-
kerque došlo k evakuaci anglic-
kých vojáků z Francie a V. Růžičku 

V září uplynulo 105 let od na-
rození Vladimíra Růžičky, velkého 
vlastence a respektovaného obča-
na Velké Bukoviny, jehož životní 
příběh stojí za připomenutí.

Narodil se na jižní Moravě 
jako nejmladší ze 4 dětí. Od 3 let 
vyrůstal bez maminky, otce po-
znal až v 7 letech po jeho návratu 
z první světové války.  

Těžký dětský život mu ulehčo-
vali příbuzní. Ve škole měl štěstí 
na dobré učitele – vlastence. Na 
školní střeše též viděl při opra-
vách pracovat klempíře. Později 
se klempířskému řemeslu vyučil a 
pracoval jako tovaryš u různých 
mistrů po celé Moravě. Ve volném 
čase cvičil v Sokole, věnoval se 
gymnastice a boxu. 

V roce 1936 narukoval k tech-
nické rotě v Uherském Hradišti, 
po skončení vojenské služby byla 
na podzim 1938 vyhlášena mo-

čekalo rozhodnutí. Francie nebo 
Anglie? Vladimír Růžička zvolil 
Anglii. Tam ho čekalo vlídné při-
jetí, pořádek a odhodlání bránit se.

Podle vybledlé, značně odřené 
vojenské knížky „SOLDIERS SER-
VICE AND PAY BOOK“ byl rot-
mistr Vladimír Růžička, přísluš-
níkem 2. roty I. praporu čs. zahra-
niční armády na základně Chol-
mondely Park poblíž Chester-
fieldu. Všední dny tvrdého výcviku 
zpestřily návštěvy prezidenta 
Beneše, Jana Masaryka i Winsto-
na Churchila. Na jaře 1941 začal 
zejména z iniciativy plk. Františka 
Moravce vyčerpávající výcvik pa-
rašutistů. Probíhal na skotské far-
mě v Cammus Darrah u Mallalgu 
poblíž jezera Loch Ness a mezi 
desítkami přísně vybraných 
adeptů se objevil i Vladimír Růžič-
ka. Zde bylo vytvořeno několik sku-
pin k provedení atentátu na Rein-
harda Heidrycha – Silver A, Silver 
B, Anthropoid, takže se poznal s 
mládenci, kteří nakonec atentát 
provedli. Spolupracovníkem Vla-

dimíra Růžičky byl Viliam Gerik. 
Patřili k nejlepším dvojicím. Byli 
kamarády až do chvíle, kdy ho po 
prohraném fotbalovém zápase 
mezi českými parašutisty a jejich 
anglickými instruktory V. Gerik 
častoval nelichotivými nadávka-
mi. Dostal od V. Růžičky pár fa-
cek, což viděl jeden z důstojníků. 
Následoval „kobereček“ přímo v 
Londýně u plk. Moravce. Než se 
celá záležitost vysvětlila, odletěl 
Gerik do protektorátu ve výsad-
kové skupině Zinc. Po atentátu na 
Heydricha došlo ke zradě parašu-
tistů právě Gerikem a Čurdou. Ni-
kdo z přímých účastníků atentátu 
nepřežil. Další výsadky z Anglie 
byly přerušeny. Vladimír Růžička 
se jako zkušený parašutista i zdat-
ný řemeslník jako jeden z mála 
cizinců též zúčastnil pomoci brits-
kých spojenců americké armádě 
v bojích proti Japoncům v Barmě, 
Thajsku i Malajsii.

Netrpělivost československých 
vojáků v Anglii byla pochopitelná. 
Chtěli osvobodit svoji vlast. Na 
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vojáci moc toužili po osvobození 
Prahy, ovšem museli skončit na 
demarkační čáře v Borku u Ro-
kycan. Neubránili se slzám z bez-
moci. Podle nich bylo v silách této 
armády osvobodit Prahu. Na po-
liticky dohodnutou demarkační 
čáru přišli 6. až 7. května, zatím-
co sovětská armáda až 11. až 12. 
května. Ovlivnilo to vývoj v Ev-

sklonku léta 1944 se dočkali vylo-
dění v Normandii. Vladimír Růžič-
ka si pamatoval první vesnici na 
francouzském území – Kamzik. Stej-
ně tak si pamatoval boje na Rýně 
pod velením generála Montgo-
meryho. Čs. vojáci se spojenci vstou-
pili do vlasti 5. května 1945 u 
Chebu. V Praze začalo povstání s 
výzvami českého rozhlasu. Naši 

ropě na dalších více než 40 let a 
vlastně dodnes.

Válka skončila. Vladimír Rů-
žička založil rodinu a v Děčíně si 
otevřel klempířskou živnost. Dlou-
ho se z ní však netěšil. Přes před-
volební sliby mu ji komunisté v 
roce 1950 zrušili. Nastoupil tedy 
jako vyhledávaný řemeslník do 
žandovského Atmosu, později 
ČKD. V roce 1953 koupil domek 
ve Velké Bukovině, čímž se stal 
sousedem naší rodiny. Výborným 
sousedem. V roce 1959 byl do-
konce svědkem na svatbě mých 
rodičů. 

Přestože se aktivně zúčastňo-
val veřejného života, měli to jeho 
děti ve škole těžší. Voják západní 
armády byl za komunistů těžký 
cejch. Podle kroniky bukovinských 
sportovců vykonával v letech 
1963 – 1970 funkci předsedy TJ 
Sokol. Byl výborným gymnastou 
se skvělou kondicí. Pamatuji, že 
již v důchodovém věku předváděl 
výmyky na hrazdě na bukovins-

kém hřišti. Po odchodu do důcho-
du v roce 1968 si doma otevřel 
vyhledávanou klempířskou dílnu. 
V ní pracoval až do konce svého 
života. Jako kluk jsem k němu cho-
díval zaletovat hrnce, vyráběl mi 
napáječky pro holuby a ve svých 
75 letech mi dělal kompletní klem-
pířinu na mém domě. Obdivuhod-
ná práce na žebříku bez jištění, 
zpracoval každý odstřižek plechu 
na skoby…  Nikdy nezapomenu jeho 
dobrosrdečný úsměv a šibalský 
pohled.

V květnu 1990 se při svobod-
ných oslavách 45. výročí osvobo-
zení Plzně americkou armádou a 
jejími spojenci, v jejichž řadách 
bojovali i naši vojáci, po dlouhých 
letech setkal s kamarády. Za slzy 
se v těch chvílích nikdo nestyděl.

Lidem jako pan Růžička bychom 
měli stavět pomníky. Alespoň v 
našich hlavách. A nejenom za osvo-
bození.

Jaroslav Pokorný, kronikář 
obce Velká Bukovina

končen hudbou a ohňostrojem.
V říjnu bude probíhat výměna 

vodovodního řádu podél hlavní sil-
nice, stavbu a výměnu zajištují vo-
dohospodářské stavby. Práce by 
měly trvat zhruba 2 měsíce, proto 
prosíme občany o trpělivost.

OÚ Starý Šachov

V červenci jsme z našeho ma-
lého parku nechali odstranit za 
pomoci hasičů vyžilé keře, od září 
bude probíhat obnova tohoto par-
ku, který má sloužit k posezení a 
ke každoročnímu rozsvícení vá-
nočního stromu.

V srpnu se uskutečnil nohejba-
lový turnaj, který byl posléze za-

Dění v obci Starý Šachov 
Monice Kucharovičové, která se 
úspěšně ujala role moderátorky 
za kolegu profesionála, kterého 
postihla jakási indispozice. Všem 
patří velký dík.                  

                                                                                                          
Jaroslav Kucharovič,

starosta obce

Rád bych touto cestou mno-
hokrát poděkoval zaměstnancům 
Obecního úřadu Velká Bukovina, 
MŠ Velká Bukovina, Hasičům Vel-
ká Bukovina, Holubářům Velká Bu-
kovina a všem dalším, kteří se po-
díleli na přípravě, organizaci a prů-
běhu letošní Svatováclavské pou-
ti.  Zvláštní poděkování patří paní 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Plánované kulturní a společenské aktivity v Horní Polici 

divadelní zájezd – dne 23. 11. se uskuteční divadelní zájezd do 
Prahy,Divadlo bez zábradlí, velmi úspěšná nová komedie „Hra, 
která se zvrtla“. Odjezd od hornopolické samoobsluhy bude 
v 15.00, cena představení je 600 Kč + autobus 180 Kč. Prodej 
vstupenek je již zahájen, proto neváhejte a kontaktujte obecní 
úřad v Horní Polici

rozsvícení vánočního stromu – 30. 11. před samoobsluhou, 
začátek v 18.00 (program viz plakáty)

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

drakiáda – organizováno spolu s Mateřskou školou Horní Police, 
termín cca polovina října (viz plakátky)

rocková zábava – tradiční podzimní rocková zábava proběhne 
19. 10. na sále Beseda, vystoupí kapela Rock Automat, předkapela 
Liars, pořadatelem je pan Marcel Gežo

Haloweenský průvod – součástí průvodu bude i dlabání dýní. 
Předpokládaný termín je 9. 11. od 16.00 na starém mostě (vše 
bude podrobně na plakátkách)

Poslední leč – tradiční taneční zábava na sále Beseda proběhne 
16. 11., pořádá místní myslivecký spolek Lišáci

Vážení přátelé, i přes to, že se v nedávné době uskutečnila v naší obci celá řada kulturních akcí, další nás ještě čekají.
Dovolte mi v krátkosti v pár větách tyto akce připomenout:
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bilizace a místo domů šel na hra-
nice bránit republiku. Po obsazení 
republiky v březnu 1939 se 7 mla-
dých chlapů z rodné vesnice roz-
hodlo k útěku z Protektorátu. Byli 
přesvědčeni, že se někde v cizině 
utvoří čs. legie. Výslech na Gesta-
pu vše urychlil. Koncem května 
přeplaval u Lanžhota řeku Dyji v 
místě, kde přitéká jeho rodná 
říčka Kyjovka a byl v Rakousku. 
To byl začátek jeho strastiplné 
cesty do Jugoslávie k matčině brat-
ranci, u kterého chvíli pracoval, 
aby si vydělal na další cestu - 
Řecko, Turecko, poté cesta lodí až 
do Bejrútu, kde se na výzvu naší 
exilové londýnské vlády stahovali 
mladí Češi a Slováci z celého 
světa. Odtud odpluli do Marseille 
a v květnu 1940 se tam hlásili do 
české legie. Po těžké bitvě u Dun-
kerque došlo k evakuaci anglic-
kých vojáků z Francie a V. Růžičku 

V září uplynulo 105 let od na-
rození Vladimíra Růžičky, velkého 
vlastence a respektovaného obča-
na Velké Bukoviny, jehož životní 
příběh stojí za připomenutí.

Narodil se na jižní Moravě 
jako nejmladší ze 4 dětí. Od 3 let 
vyrůstal bez maminky, otce po-
znal až v 7 letech po jeho návratu 
z první světové války.  

Těžký dětský život mu ulehčo-
vali příbuzní. Ve škole měl štěstí 
na dobré učitele – vlastence. Na 
školní střeše též viděl při opra-
vách pracovat klempíře. Později 
se klempířskému řemeslu vyučil a 
pracoval jako tovaryš u různých 
mistrů po celé Moravě. Ve volném 
čase cvičil v Sokole, věnoval se 
gymnastice a boxu. 

V roce 1936 narukoval k tech-
nické rotě v Uherském Hradišti, 
po skončení vojenské služby byla 
na podzim 1938 vyhlášena mo-

čekalo rozhodnutí. Francie nebo 
Anglie? Vladimír Růžička zvolil 
Anglii. Tam ho čekalo vlídné při-
jetí, pořádek a odhodlání bránit se.

Podle vybledlé, značně odřené 
vojenské knížky „SOLDIERS SER-
VICE AND PAY BOOK“ byl rot-
mistr Vladimír Růžička, přísluš-
níkem 2. roty I. praporu čs. zahra-
niční armády na základně Chol-
mondely Park poblíž Chester-
fieldu. Všední dny tvrdého výcviku 
zpestřily návštěvy prezidenta 
Beneše, Jana Masaryka i Winsto-
na Churchila. Na jaře 1941 začal 
zejména z iniciativy plk. Františka 
Moravce vyčerpávající výcvik pa-
rašutistů. Probíhal na skotské far-
mě v Cammus Darrah u Mallalgu 
poblíž jezera Loch Ness a mezi 
desítkami přísně vybraných 
adeptů se objevil i Vladimír Růžič-
ka. Zde bylo vytvořeno několik sku-
pin k provedení atentátu na Rein-
harda Heidrycha – Silver A, Silver 
B, Anthropoid, takže se poznal s 
mládenci, kteří nakonec atentát 
provedli. Spolupracovníkem Vla-

dimíra Růžičky byl Viliam Gerik. 
Patřili k nejlepším dvojicím. Byli 
kamarády až do chvíle, kdy ho po 
prohraném fotbalovém zápase 
mezi českými parašutisty a jejich 
anglickými instruktory V. Gerik 
častoval nelichotivými nadávka-
mi. Dostal od V. Růžičky pár fa-
cek, což viděl jeden z důstojníků. 
Následoval „kobereček“ přímo v 
Londýně u plk. Moravce. Než se 
celá záležitost vysvětlila, odletěl 
Gerik do protektorátu ve výsad-
kové skupině Zinc. Po atentátu na 
Heydricha došlo ke zradě parašu-
tistů právě Gerikem a Čurdou. Ni-
kdo z přímých účastníků atentátu 
nepřežil. Další výsadky z Anglie 
byly přerušeny. Vladimír Růžička 
se jako zkušený parašutista i zdat-
ný řemeslník jako jeden z mála 
cizinců též zúčastnil pomoci brits-
kých spojenců americké armádě 
v bojích proti Japoncům v Barmě, 
Thajsku i Malajsii.

Netrpělivost československých 
vojáků v Anglii byla pochopitelná. 
Chtěli osvobodit svoji vlast. Na 

NAŠI  HRDINOVÉ

vojáci moc toužili po osvobození 
Prahy, ovšem museli skončit na 
demarkační čáře v Borku u Ro-
kycan. Neubránili se slzám z bez-
moci. Podle nich bylo v silách této 
armády osvobodit Prahu. Na po-
liticky dohodnutou demarkační 
čáru přišli 6. až 7. května, zatím-
co sovětská armáda až 11. až 12. 
května. Ovlivnilo to vývoj v Ev-

sklonku léta 1944 se dočkali vylo-
dění v Normandii. Vladimír Růžič-
ka si pamatoval první vesnici na 
francouzském území – Kamzik. Stej-
ně tak si pamatoval boje na Rýně 
pod velením generála Montgo-
meryho. Čs. vojáci se spojenci vstou-
pili do vlasti 5. května 1945 u 
Chebu. V Praze začalo povstání s 
výzvami českého rozhlasu. Naši 

ropě na dalších více než 40 let a 
vlastně dodnes.

Válka skončila. Vladimír Rů-
žička založil rodinu a v Děčíně si 
otevřel klempířskou živnost. Dlou-
ho se z ní však netěšil. Přes před-
volební sliby mu ji komunisté v 
roce 1950 zrušili. Nastoupil tedy 
jako vyhledávaný řemeslník do 
žandovského Atmosu, později 
ČKD. V roce 1953 koupil domek 
ve Velké Bukovině, čímž se stal 
sousedem naší rodiny. Výborným 
sousedem. V roce 1959 byl do-
konce svědkem na svatbě mých 
rodičů. 

Přestože se aktivně zúčastňo-
val veřejného života, měli to jeho 
děti ve škole těžší. Voják západní 
armády byl za komunistů těžký 
cejch. Podle kroniky bukovinských 
sportovců vykonával v letech 
1963 – 1970 funkci předsedy TJ 
Sokol. Byl výborným gymnastou 
se skvělou kondicí. Pamatuji, že 
již v důchodovém věku předváděl 
výmyky na hrazdě na bukovins-

kém hřišti. Po odchodu do důcho-
du v roce 1968 si doma otevřel 
vyhledávanou klempířskou dílnu. 
V ní pracoval až do konce svého 
života. Jako kluk jsem k němu cho-
díval zaletovat hrnce, vyráběl mi 
napáječky pro holuby a ve svých 
75 letech mi dělal kompletní klem-
pířinu na mém domě. Obdivuhod-
ná práce na žebříku bez jištění, 
zpracoval každý odstřižek plechu 
na skoby…  Nikdy nezapomenu jeho 
dobrosrdečný úsměv a šibalský 
pohled.

V květnu 1990 se při svobod-
ných oslavách 45. výročí osvobo-
zení Plzně americkou armádou a 
jejími spojenci, v jejichž řadách 
bojovali i naši vojáci, po dlouhých 
letech setkal s kamarády. Za slzy 
se v těch chvílích nikdo nestyděl.

Lidem jako pan Růžička bychom 
měli stavět pomníky. Alespoň v 
našich hlavách. A nejenom za osvo-
bození.

Jaroslav Pokorný, kronikář 
obce Velká Bukovina

končen hudbou a ohňostrojem.
V říjnu bude probíhat výměna 

vodovodního řádu podél hlavní sil-
nice, stavbu a výměnu zajištují vo-
dohospodářské stavby. Práce by 
měly trvat zhruba 2 měsíce, proto 
prosíme občany o trpělivost.

OÚ Starý Šachov

V červenci jsme z našeho ma-
lého parku nechali odstranit za 
pomoci hasičů vyžilé keře, od září 
bude probíhat obnova tohoto par-
ku, který má sloužit k posezení a 
ke každoročnímu rozsvícení vá-
nočního stromu.

V srpnu se uskutečnil nohejba-
lový turnaj, který byl posléze za-

Dění v obci Starý Šachov 
Monice Kucharovičové, která se 
úspěšně ujala role moderátorky 
za kolegu profesionála, kterého 
postihla jakási indispozice. Všem 
patří velký dík.                  

                                                                                                          
Jaroslav Kucharovič,

starosta obce

Rád bych touto cestou mno-
hokrát poděkoval zaměstnancům 
Obecního úřadu Velká Bukovina, 
MŠ Velká Bukovina, Hasičům Vel-
ká Bukovina, Holubářům Velká Bu-
kovina a všem dalším, kteří se po-
díleli na přípravě, organizaci a prů-
běhu letošní Svatováclavské pou-
ti.  Zvláštní poděkování patří paní 

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Plánované kulturní a společenské aktivity v Horní Polici 

divadelní zájezd – dne 23. 11. se uskuteční divadelní zájezd do 
Prahy,Divadlo bez zábradlí, velmi úspěšná nová komedie „Hra, 
která se zvrtla“. Odjezd od hornopolické samoobsluhy bude 
v 15.00, cena představení je 600 Kč + autobus 180 Kč. Prodej 
vstupenek je již zahájen, proto neváhejte a kontaktujte obecní 
úřad v Horní Polici

rozsvícení vánočního stromu – 30. 11. před samoobsluhou, 
začátek v 18.00 (program viz plakáty)

Za OÚ Horní Police Jiří Blekta

drakiáda – organizováno spolu s Mateřskou školou Horní Police, 
termín cca polovina října (viz plakátky)

rocková zábava – tradiční podzimní rocková zábava proběhne 
19. 10. na sále Beseda, vystoupí kapela Rock Automat, předkapela 
Liars, pořadatelem je pan Marcel Gežo

Haloweenský průvod – součástí průvodu bude i dlabání dýní. 
Předpokládaný termín je 9. 11. od 16.00 na starém mostě (vše 
bude podrobně na plakátkách)

Poslední leč – tradiční taneční zábava na sále Beseda proběhne 
16. 11., pořádá místní myslivecký spolek Lišáci

Vážení přátelé, i přes to, že se v nedávné době uskutečnila v naší obci celá řada kulturních akcí, další nás ještě čekají.
Dovolte mi v krátkosti v pár větách tyto akce připomenout:
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V pondělí 2. září tradičně za-
hájila nový školní rok ZŠ Žandov 
na své školní zahradě. Paní ředi-
telka Mgr. Kamila Nacházelová při-
vítala nové prvňáčky, kterých je 
letos 22 v novém školním roce i 
všechny přítomné děti i jejich ro-
diče. Byl představen celý učitelský 
sbor, paní asistentky a všichni za-
městnanci školy. Pod altánem za-
hrály k zpříjemnění prvního dne i 

paní učitelky hudby z místní zá-
kladní umělecké školy a paní ře-
ditelka ZUŠ Alena Losová pozva-
la přítomné děti i jejich rodiče na 
Den otevřených dveří. Všechny dě-
ti se následně nadšeně po prázd-
ninách přivítaly se svými třídními 
učitelkami i asistentkami a zahá-
jily nový školní rok s úsměvem a 
radostí.

Johana Římánková

Zahájení nového školního
roku v ZŠ ŽANDOV

V rámci prevence patologic-
kých jevů na školách, ale i v běž-
ném životě žáků, je nutné zají-
mavou, přijatelnou formou přivést 
žáky do situací, které by měly být 
stěžejní, ale i varováním. Pochopit 
a naučit se správně vnímat nega-
tivní podněty uvnitř, ale i nástra-
hy vnějšího prostředí. Dostatečně 
vnímat a učit se v rámci svého vě-
ku situace posuzovat a reagovat.

V průběhu školního roku bu-
dou témata prevence nastavena k 
problematice žáků na naší škole a 
s přihlédnutím k věku.

V měsíci září proběhla beseda 
se žáky 1. - 5. tříd na téma "Zása-
dy slušného chování". Žáci si for-
mou názorných situací připomněli 
pravidla slušného vystupování v 
prostorách školy, ale i na veřej-
nosti. Cílem besedy byla důle-
žitost dodržování pravidel chová-
ní každého jedince a vzájemná 
tolerance.

Klademe důraz na spolupráci s 
rodiči a veřejností.

Kolektiv ZŠ Stružnice

Prevence v naší škole

VESELÉ HRÁTKY S BATOLÁTKY

Program PROBÍHÁ každé ÚTERÝ 
od 15:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Stružnice.

Na program je nutné objednat se smskou
na čísle 605 853 534

a

Milé maminky, 

pokud je Vašemu dítku od 1 roku do 3 let, jste oba srdečně zváni 
na program určený právě Vám. 

Přivítá Vás maňásek s krátkým divadélkem, společně se naučíme 
novou básničku, zazpíváme si, zacvičíme, zahrajeme s padákem 
a vytvoříme obrázek, který si můžete odnést domů.

Děti se naučí novým dovednostem, poznají nové kamarády 
a postupně si zvyknou ve Vaší přítomnosti na prostředí 
mateřské školy.

a

a

a

Když se dvě menší školky do-
mluví na spolupráci a ještě mají 
prima sponzora, může vzniknout 
krásný výlet pro děti, jako tomu 
bylo v našem případě.  MŠ Horní 
Police a MŠ Velká Bukovina vyra-
zily společně v květnu na celo-
denní výlet do zábavného rodin-
ného parku MIRAKULUM - sen 
všech dětí. Počasí si s námi nej-
prve trošku pohrávalo, ale nako-
nec se umoudřilo a děti si mohly 
užívat všechny průlezky, skákadla, 

houpačky, kvízy...
V odpoledních hodinách jsme 

vrátili děti řádně vydováděné, spo-
kojené a hlavně v pořádku rodi-
čům.

Tímto děkuji paní ředitelce S. 
Holovské a jsem přesvědčena, že 
tímto výletem naše spolupráce 
nekončí a brzy opět připravíme 
společně něco zajímavého pro 
naše děti.

Ředitelka MŠ Velká Bukovina

SPOLEČNÝ VÝLET DO MIRAKULA

Třídu Medvídků navštěvují dě-
ti ve věku od 2 do 3 let. První dny 
ve školce pro ně znamenají záro-
veň první chvíle bez maminky a ta-
tínka. Naší úlohou v těchto dnech 
je děti přijmout s otevřenou náru-
čí a co nejvíce jim usnadnit tento 
„malý“ velký krok v jejich životě. 

A jak u nás probíhá den? 
Každé ráno všechny s úsměvem 

přivítáme a nabídneme aktivity, jenž 
je zaujmou a zároveň i učí. Staví-
me různé druhy puzzlů, konstruk-
tivních stavebnic, malujeme, pro-
hlížíme si knížky a jiné činnosti, 
které dětem přivodí pocit jistoty a 
bezpečí. Po svačince se ještě jed-
nou přivítáme naší společnou ří-
kankou, povíme si nějaké básnič-
ky a říkadla. Pak se prostřednict-
vím hry naučíme něco nového a 
zajímavého, zpíváme, tancujeme 
a cvičíme. Často také tvoříme růz-
né výrobky či obrázky, kterými si 

zdobíme šatnu nebo je dáváme 
pro radost rodičům. Téměř každý 
den trávíme čas venku. Pokud nám 
to počasí dovolí, hrajeme si na na-
ší nové, krásné zahradě. Za chlad-
nějšího počasí se jdeme alespoň 
trochu projít na čerstvém vzduchu 
s naším pomocníkem – vodícím 
hadem. Po dobrém obědě přečte-
me dětem pohádku, a pak už slad-
ké spinkání :-) 

Vydatná svačinka přijde Med-
víďátkům vhod, naplní jim bříška 
a naladí je na další hry s kamará-
dy. Ale to už začínají přicházet 
rodiče a dětičky jim nadšeně vy-
práví, co za celý den zažily. 

Naším velkým přáním je, aby 
děti chodily do školky rády, těšily 
se na nové zážitky, dovednosti a 
hlavně byly šťastné a spokojené. 

Za třídu Medvídků 
Eva Svobodová

Medvídci aneb nejmladší děti v mateřské škole

Školní družina je zařízení pro 
výchovu mimo vyučování. Je sou-
částí školního vzdělávání, ale má 
svá specifika. Hlavním cílem naší 
družiny je, aby se tu žáci cítili pří-
jemně a nebrali jí jen jako místo, 
kde „musejí vydržet“, než půjdou 
domů.

Družina je otevřena pro všech-
ny žáky denně od 6.30 do 16.00 
hod. Žáci zde tráví odpoledne, stří-

dáním klidných a pohybově nároč-
ných činností, rozvijí, prohlubují a 
zdokonalují své vědomosti a do-
vednosti. K dispozici tu mají spous-
tu výtvarných a pracovních potřeb, 
didaktických a společenských her, 
stavebnic, hraček a knih. Při ak-
tivitách ve školní družině využívá-
me nejen prostory samotné druži-
ny, ale i tělocvičnu a školní zahra-
du.

Letos jsme se v rámci školní 
družiny zapojili do projektu „Do-
mestos pro školy“. S dětmi bu-
deme plnit úkoly „Lovců bakte-
rií“. Budou to zábavné a poučné 
úkoly, které žákům hravou for-
mou vysvětlí správné hygienické 
návyky. Odměnou může být až 
výhra ve výši 200 000,- Kč na re-
konstrukci toalet.

V rámci projektu Šablony II, 

které jsou financované EU, získala 
finanční prostředky též školní 
družina. Z těchto prostředků je žá-
kům nabídnuta účast na různých 
mimoškolních aktivitách, a to např. 
kroužek Deskových her, aktivní 
rozvoj ICT v klubu ŠD, projektové 
dny, ale i možnost nakoupit nové 
pomůcky. 

Kolektiv ZŠ Stružnice

Školní družina při ZŠ Stružnice
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V pondělí 2. září tradičně za-
hájila nový školní rok ZŠ Žandov 
na své školní zahradě. Paní ředi-
telka Mgr. Kamila Nacházelová při-
vítala nové prvňáčky, kterých je 
letos 22 v novém školním roce i 
všechny přítomné děti i jejich ro-
diče. Byl představen celý učitelský 
sbor, paní asistentky a všichni za-
městnanci školy. Pod altánem za-
hrály k zpříjemnění prvního dne i 

paní učitelky hudby z místní zá-
kladní umělecké školy a paní ře-
ditelka ZUŠ Alena Losová pozva-
la přítomné děti i jejich rodiče na 
Den otevřených dveří. Všechny dě-
ti se následně nadšeně po prázd-
ninách přivítaly se svými třídními 
učitelkami i asistentkami a zahá-
jily nový školní rok s úsměvem a 
radostí.

Johana Římánková

Zahájení nového školního
roku v ZŠ ŽANDOV

V rámci prevence patologic-
kých jevů na školách, ale i v běž-
ném životě žáků, je nutné zají-
mavou, přijatelnou formou přivést 
žáky do situací, které by měly být 
stěžejní, ale i varováním. Pochopit 
a naučit se správně vnímat nega-
tivní podněty uvnitř, ale i nástra-
hy vnějšího prostředí. Dostatečně 
vnímat a učit se v rámci svého vě-
ku situace posuzovat a reagovat.

V průběhu školního roku bu-
dou témata prevence nastavena k 
problematice žáků na naší škole a 
s přihlédnutím k věku.

V měsíci září proběhla beseda 
se žáky 1. - 5. tříd na téma "Zása-
dy slušného chování". Žáci si for-
mou názorných situací připomněli 
pravidla slušného vystupování v 
prostorách školy, ale i na veřej-
nosti. Cílem besedy byla důle-
žitost dodržování pravidel chová-
ní každého jedince a vzájemná 
tolerance.

Klademe důraz na spolupráci s 
rodiči a veřejností.

Kolektiv ZŠ Stružnice

Prevence v naší škole

VESELÉ HRÁTKY S BATOLÁTKY

Program PROBÍHÁ každé ÚTERÝ 
od 15:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Stružnice.

Na program je nutné objednat se smskou
na čísle 605 853 534

a

Milé maminky, 

pokud je Vašemu dítku od 1 roku do 3 let, jste oba srdečně zváni 
na program určený právě Vám. 

Přivítá Vás maňásek s krátkým divadélkem, společně se naučíme 
novou básničku, zazpíváme si, zacvičíme, zahrajeme s padákem 
a vytvoříme obrázek, který si můžete odnést domů.

Děti se naučí novým dovednostem, poznají nové kamarády 
a postupně si zvyknou ve Vaší přítomnosti na prostředí 
mateřské školy.

a

a

a

Když se dvě menší školky do-
mluví na spolupráci a ještě mají 
prima sponzora, může vzniknout 
krásný výlet pro děti, jako tomu 
bylo v našem případě.  MŠ Horní 
Police a MŠ Velká Bukovina vyra-
zily společně v květnu na celo-
denní výlet do zábavného rodin-
ného parku MIRAKULUM - sen 
všech dětí. Počasí si s námi nej-
prve trošku pohrávalo, ale nako-
nec se umoudřilo a děti si mohly 
užívat všechny průlezky, skákadla, 

houpačky, kvízy...
V odpoledních hodinách jsme 

vrátili děti řádně vydováděné, spo-
kojené a hlavně v pořádku rodi-
čům.

Tímto děkuji paní ředitelce S. 
Holovské a jsem přesvědčena, že 
tímto výletem naše spolupráce 
nekončí a brzy opět připravíme 
společně něco zajímavého pro 
naše děti.

Ředitelka MŠ Velká Bukovina

SPOLEČNÝ VÝLET DO MIRAKULA

Třídu Medvídků navštěvují dě-
ti ve věku od 2 do 3 let. První dny 
ve školce pro ně znamenají záro-
veň první chvíle bez maminky a ta-
tínka. Naší úlohou v těchto dnech 
je děti přijmout s otevřenou náru-
čí a co nejvíce jim usnadnit tento 
„malý“ velký krok v jejich životě. 

A jak u nás probíhá den? 
Každé ráno všechny s úsměvem 

přivítáme a nabídneme aktivity, jenž 
je zaujmou a zároveň i učí. Staví-
me různé druhy puzzlů, konstruk-
tivních stavebnic, malujeme, pro-
hlížíme si knížky a jiné činnosti, 
které dětem přivodí pocit jistoty a 
bezpečí. Po svačince se ještě jed-
nou přivítáme naší společnou ří-
kankou, povíme si nějaké básnič-
ky a říkadla. Pak se prostřednict-
vím hry naučíme něco nového a 
zajímavého, zpíváme, tancujeme 
a cvičíme. Často také tvoříme růz-
né výrobky či obrázky, kterými si 

zdobíme šatnu nebo je dáváme 
pro radost rodičům. Téměř každý 
den trávíme čas venku. Pokud nám 
to počasí dovolí, hrajeme si na na-
ší nové, krásné zahradě. Za chlad-
nějšího počasí se jdeme alespoň 
trochu projít na čerstvém vzduchu 
s naším pomocníkem – vodícím 
hadem. Po dobrém obědě přečte-
me dětem pohádku, a pak už slad-
ké spinkání :-) 

Vydatná svačinka přijde Med-
víďátkům vhod, naplní jim bříška 
a naladí je na další hry s kamará-
dy. Ale to už začínají přicházet 
rodiče a dětičky jim nadšeně vy-
práví, co za celý den zažily. 

Naším velkým přáním je, aby 
děti chodily do školky rády, těšily 
se na nové zážitky, dovednosti a 
hlavně byly šťastné a spokojené. 

Za třídu Medvídků 
Eva Svobodová

Medvídci aneb nejmladší děti v mateřské škole

Školní družina je zařízení pro 
výchovu mimo vyučování. Je sou-
částí školního vzdělávání, ale má 
svá specifika. Hlavním cílem naší 
družiny je, aby se tu žáci cítili pří-
jemně a nebrali jí jen jako místo, 
kde „musejí vydržet“, než půjdou 
domů.

Družina je otevřena pro všech-
ny žáky denně od 6.30 do 16.00 
hod. Žáci zde tráví odpoledne, stří-

dáním klidných a pohybově nároč-
ných činností, rozvijí, prohlubují a 
zdokonalují své vědomosti a do-
vednosti. K dispozici tu mají spous-
tu výtvarných a pracovních potřeb, 
didaktických a společenských her, 
stavebnic, hraček a knih. Při ak-
tivitách ve školní družině využívá-
me nejen prostory samotné druži-
ny, ale i tělocvičnu a školní zahra-
du.

Letos jsme se v rámci školní 
družiny zapojili do projektu „Do-
mestos pro školy“. S dětmi bu-
deme plnit úkoly „Lovců bakte-
rií“. Budou to zábavné a poučné 
úkoly, které žákům hravou for-
mou vysvětlí správné hygienické 
návyky. Odměnou může být až 
výhra ve výši 200 000,- Kč na re-
konstrukci toalet.

V rámci projektu Šablony II, 

které jsou financované EU, získala 
finanční prostředky též školní 
družina. Z těchto prostředků je žá-
kům nabídnuta účast na různých 
mimoškolních aktivitách, a to např. 
kroužek Deskových her, aktivní 
rozvoj ICT v klubu ŠD, projektové 
dny, ale i možnost nakoupit nové 
pomůcky. 

Kolektiv ZŠ Stružnice

Školní družina při ZŠ Stružnice
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Naše školní jídelna si pro své 
strávníky připravila již několik te-
matických projektů. Připomenu 
např. čarodějnické týdny, týden 
italské kuchyně nebo projekt na 
celý školní rok 2017/2018 „Mezi-
národní kuchyně“. Strávníci mohli 
ochutnat celé menu z jiných stá-
tů. Pro letošní školní rok jsme na-
chystali projekt „ROK POLÉVEK“. 
Polévky jsou u nás stálou součástí 
oběda, podávají se pravidelně před 
hlavním jídlem. Talíř polévky při-
praví žaludek na hlavní chod, po-
vzbudí chuť k jídlu, spolehlivě za-
hřeje i zasytí. Je to jakýsi aperitiv, 
který tělo potřebuje. Naše kucha-
řinka Lenička získala za své po-
lévky „Řád zlaté vařečky“. Právě i 
ten byl motivací pro tento pro-
jekt. Lenička připravuje rozmanité 
poctivé domácí polévky z luštěnin, 
zeleniny, s masem i bez masa. Po-
lévky jsou vařené od základu 
v domácí kvalitě a dokáží více než 
jen zasytit…  dovedou zahřát i po-
vzbudit, zaujmou barevností a 
vůní, jsou pestré, lahodné, inspi-

rativní, naplňují požadavky na nut-
ričně vyvážený pokrm preferova-
ný specialisty na výživu, ale i náš 
spotřební koš…

Náš projekt vám nabídne oprav-
du pestré ale i netradiční variace 
polévek. 

Připravíme klasické polévky vý-
varové z masa i zeleniny, neob-
vyklé zeleninové polévky (bram-
borový krém s cizrnou, bramboro-
vá s kroupami a vejci, cuketová, 
zelná polévka se zeleninou) bílé 
polévky - různými způsoby zahuš-
těné: opraženou moukou, vločka-
mi, čočkou, bramborem, rozmixo-
vanou zeleninou, zeleninové bílé 
polévky, kde je základem zeleni-
na, doplněná mlékem, smetanou 
(z fazolových lusků, kulajda – kop-
rová), přesnídávkové polévky – 
husté a syté polévky, (gulášová, 
dršťková, frankfurtská… ), dietní 
polévky - lehké, nesmí dráždit a 
zatěžovat organismus (bývají bez 
tuku, vývary zeleninové doplněné 
polévkovou vložkou), bezlepkové 
polévky – neobsahují lepek (cizr-

nová, jáhlová, pohanková, rýžo-
vá), speciální polévky - netradiční 
(oukrop, demikát, panádlovou), 
světové (minestrone, bujabéza), 
národní (krkonošské kyselo, kal-
doun). Těšit se můžete i na slav-
nostní polévky - vařené pouze při 
nějaké příležitosti (novoroční čoč-
ková, zabíjačková, švestková s oře-
chy), ale i na studené, ovocné po-
lévky - osvěžující a žádoucí zejmé-
na v teplých dnech (okurková, 
z lesního ovoce). Takové jsme ješ-
tě našim strávníkům nepřipravo-
vali. Chybět nebudou ani polév-

ky luštěninové – základem jsou 
luštěniny (čočka – beluga, červe-
ná, žlutá, zelená, hrách, cizrna, fa-
zole - barevná, adzuki, černé oko 
a další, doplněné zeleninou, ojedi-
něle i smetanou (fazolová krémo-
vá, hrachová ze Slovenska) a také 
polévky rybí - z rybího filé, tuňá-
ková s tomatem, rybí polévka kré-
mová, soljanka, rybářský boršč 
nebo halászlé - maďarská rybí.

Těšte se na festival polévek v 
naší školní jídelně. Jistě najdete 
svůj polévkový „hit“.

Monika Kucharovičová

Projekt školní jídelny Žandov pro školní rok 
2019/2020 – „ROK POLÉVEK“ Po prázdninách jsme přivítali 

všechny nové příchozí i stávající 
žáky, jejich rodiče a prarodiče. Škol-
ní rok u nás začal velkým překva-
pením pro žáky i rodiče. Od 1. září 
nastoupily tři nové paní učitelky, 
které byly všem představeny. Dru-
hý týden v září nám ICT technik 
nainstaloval dvanáct nových note-
booků, ty byly pořízeny z projektu 
„Šablony II“ – financované EU.

První den nového školního ro-
ku jsme všichni přivítali novou žá-
kyni prvního ročníku. Při šerpová-
ní obdržela knihu s věnováním, 
kufřík od Libereckého kraje, od ško-
ly sadu pomůcek na výtvarnou vý-
chovu a ostatní předměty. 

Po odchodu rodičů jsme se 
s radostí vrhli na učení a po obě-
dě vyzkoušeli hračky v družině. 
Od úterý se žáci vzdělávají dle no-
vého školního rozvrhu.  

V průběhu roku nás čeká spous-
ta akcí – návštěva dopravního 
hřiště, kde žáci IV. ročníku obdrží 
řidičský průkaz na kolo. Dále nás 
neminou již známé akce jako je 
plavání, víkendovka, škola v příro-
dě a akce s myslivci. Projektové dny 
budou zaměřené na environmen-
tální výchovu, prevenci patologic-

kých jevů, zdravou výživu a na roz-
voj matematických a čtenářských 
dovedností. V novém školním roce 
jsme pro žáky připravili dva nové 
kroužky. V kroužku Dramatické vý-
chovy připravíme divadelní před-
stavení, s kterým bychom rádi vy-
stoupili nejen před rodiči, ale také 
před širokou veřejností z obce a 
v okolních domovech pro seniory. 
Rádi bychom připravili vystoupení 
pro naše kamarády z MŠ Struž-
nice. V kroužku Robotiky budeme 
pracovat s beaboty, ozoboty, sesta-
vovat robotické stavebnice a do-
zvídat se více zajímavostí o mo-
derní technice.

Už v prosinci se veřejnosti před-
stavíme na rozsvícení vánočního 
stromu, který je spojený s jarmar-
kem.

Nezapomeneme ani na chari-
tativní akce – Tříkrálová sbírka, 
prodej kytiček na podporu rako-
viny a kola pro Afriku.  

V naší výuce nesmí chybět spor-
tovní aktivity. Jsme přihlášeni na 
republikový turnaj ve florbalu, již 
v září nás čeká školní kolo. Vyba-
vení na tento sport jsme získali 
od sponzorů. 

Nejen o našich akcích Vás bu-

deme pravidelně informovat ve zpra-
vodaji, na vývěskách a webových 
stránkách ZŠ: www.zsstruznice.cz

Všechny Vás zveme kdykoliv 
na návštěvu naší školy. Až budete 

zvědaví, máte u nás dveře otevře-
né a jste u nás vždy vítáni.

Kolektiv ZŠ Stružnice
Soutěž o nejzajímavější ovoce a zeleninu

Nový školní rok v naší malé škole v Jezvém

Druhý zářijový týden jsme pro 
žáky naší školy připravili soutěž 
včetně výstavky o nejzajímavější 
kousek ovoce a zeleniny. 

Od 9. září do 12. září mohli 
žáci nosit do školy ovoce a zele-
ninu netradičních, legračních, nebo 
zajímavých tvarů, či barev. V pá-
tek 13. září bylo vše vystaveno na 
chodbě naší školy, aby si celá ško-
la mohla výstavu zhlédnout. Poté 
proběhlo hlasování a vyhlášení ví-
těze nejzajímavějšího kousku ovo-
ce a zeleniny. 

Žáci se tohoto úkolu ujali veli-
ce zodpovědně a většina jich po-
mocí celé rodiny hledali, předev-
ším na svých zahrádkách, netra-
diční a legrační „křivule“ (ovoce 
a zeleniny).  Postupně během týd-
ne své kousky nosili do školy. Všech-

no bylo řádně zaevidováno a uscho-
váno až do pátku, kdy byla při-
pravena výstava. 

Hlasování proběhlo tajnou for-
mou. Každý žák obdržel jeden 
hlasovací lístek, kam zapsal své-
ho adepta pouze podle čísla (do 
poslední chvíle nikdo netušil, jaké 
jméno se skrývá pod čísly) a lístek 
vložil do předem připravené kra-
bice. Odpoledne jsme společně 
krabici s lístky otevřeli a spočítali 
hlasy. Všichni žáci, kteří se zúčast-
nili soutěže, obdrželi dárek. Nejví-
ce hlasů a první místo obdržela mr-
kev Irenky Šafaříkové, a též mrkev 
Járy Šafaříka.

Výstava i soutěž se velice vy-
dařila. Žáci se výborně bavili. Mu-
sím za všechny podotknout, že roz-
hodování bylo doopravdy těžké, 

jelikož každý kousek zeleniny byl 
unikát. Žáci se rozhodovali mezi 
různými tvary mrkve, brambor, oku-
rek, mini melounu, fazole, kuku-
řice atd.

Všem se výstava velice líbila a 
už nyní se ptají, v čem budeme sou-
těžit příště. Musí se nechat pře-
kvapit.

Kolektiv ZŠ Stružnice V tomto školním roce čeká na-
ši hornopolickou školu mnoho mi-
mořádných akcí sportovních, vě-
domostních i poznávacích. Mezi 
náročnější patří mezinárodní fy-
zikální soutěž O pohár vědy, kde 
naši žáci dosáhli před časem krás-
ných úspěchů, exkurze do Anglie, 
kam se již těšíme na prohlídky pa-
mětihodností Londýna, historické-
ho města Canterbury, Doverského 
hradu a mnoha dalších. Ve sportu 
se žáci a žákyně zapojí do Školní 
futsalové ligy, sportovních akcí po-
řádaných Asociací školních spor-
tovních klubů, ať už to bude ko-
paná, florbal nebo atletické zá-

vody Poháru rozhlasu. Zároveň i 
školní dny budou zpestřeny men-
šími celoškolními nebo třídními ak-
cemi, jako je zapojení rodičů do 
výuky, zde například paní učitelka 
Buriánová chystá „otevřené“ ho-
diny, jejichž termíny budou zveřej-
ňovány na našich webových strán-
kách, děti absolvují turistické po-
chody po blízkém i vzdálenějším 
okolí, pokračuje spolupráce se 
Střední průmyslovou školou v Čes-
ké Lípě, 8. a 9. ročník čekají akti-
vity spojené s výběrem dalšího 
studia. 

Kolektiv ZŠ Horní Police

Co si připravujeme pro naše žáky
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Naše školní jídelna si pro své 
strávníky připravila již několik te-
matických projektů. Připomenu 
např. čarodějnické týdny, týden 
italské kuchyně nebo projekt na 
celý školní rok 2017/2018 „Mezi-
národní kuchyně“. Strávníci mohli 
ochutnat celé menu z jiných stá-
tů. Pro letošní školní rok jsme na-
chystali projekt „ROK POLÉVEK“. 
Polévky jsou u nás stálou součástí 
oběda, podávají se pravidelně před 
hlavním jídlem. Talíř polévky při-
praví žaludek na hlavní chod, po-
vzbudí chuť k jídlu, spolehlivě za-
hřeje i zasytí. Je to jakýsi aperitiv, 
který tělo potřebuje. Naše kucha-
řinka Lenička získala za své po-
lévky „Řád zlaté vařečky“. Právě i 
ten byl motivací pro tento pro-
jekt. Lenička připravuje rozmanité 
poctivé domácí polévky z luštěnin, 
zeleniny, s masem i bez masa. Po-
lévky jsou vařené od základu 
v domácí kvalitě a dokáží více než 
jen zasytit…  dovedou zahřát i po-
vzbudit, zaujmou barevností a 
vůní, jsou pestré, lahodné, inspi-

rativní, naplňují požadavky na nut-
ričně vyvážený pokrm preferova-
ný specialisty na výživu, ale i náš 
spotřební koš…

Náš projekt vám nabídne oprav-
du pestré ale i netradiční variace 
polévek. 

Připravíme klasické polévky vý-
varové z masa i zeleniny, neob-
vyklé zeleninové polévky (bram-
borový krém s cizrnou, bramboro-
vá s kroupami a vejci, cuketová, 
zelná polévka se zeleninou) bílé 
polévky - různými způsoby zahuš-
těné: opraženou moukou, vločka-
mi, čočkou, bramborem, rozmixo-
vanou zeleninou, zeleninové bílé 
polévky, kde je základem zeleni-
na, doplněná mlékem, smetanou 
(z fazolových lusků, kulajda – kop-
rová), přesnídávkové polévky – 
husté a syté polévky, (gulášová, 
dršťková, frankfurtská… ), dietní 
polévky - lehké, nesmí dráždit a 
zatěžovat organismus (bývají bez 
tuku, vývary zeleninové doplněné 
polévkovou vložkou), bezlepkové 
polévky – neobsahují lepek (cizr-

nová, jáhlová, pohanková, rýžo-
vá), speciální polévky - netradiční 
(oukrop, demikát, panádlovou), 
světové (minestrone, bujabéza), 
národní (krkonošské kyselo, kal-
doun). Těšit se můžete i na slav-
nostní polévky - vařené pouze při 
nějaké příležitosti (novoroční čoč-
ková, zabíjačková, švestková s oře-
chy), ale i na studené, ovocné po-
lévky - osvěžující a žádoucí zejmé-
na v teplých dnech (okurková, 
z lesního ovoce). Takové jsme ješ-
tě našim strávníkům nepřipravo-
vali. Chybět nebudou ani polév-

ky luštěninové – základem jsou 
luštěniny (čočka – beluga, červe-
ná, žlutá, zelená, hrách, cizrna, fa-
zole - barevná, adzuki, černé oko 
a další, doplněné zeleninou, ojedi-
něle i smetanou (fazolová krémo-
vá, hrachová ze Slovenska) a také 
polévky rybí - z rybího filé, tuňá-
ková s tomatem, rybí polévka kré-
mová, soljanka, rybářský boršč 
nebo halászlé - maďarská rybí.

Těšte se na festival polévek v 
naší školní jídelně. Jistě najdete 
svůj polévkový „hit“.

Monika Kucharovičová

Projekt školní jídelny Žandov pro školní rok 
2019/2020 – „ROK POLÉVEK“ Po prázdninách jsme přivítali 

všechny nové příchozí i stávající 
žáky, jejich rodiče a prarodiče. Škol-
ní rok u nás začal velkým překva-
pením pro žáky i rodiče. Od 1. září 
nastoupily tři nové paní učitelky, 
které byly všem představeny. Dru-
hý týden v září nám ICT technik 
nainstaloval dvanáct nových note-
booků, ty byly pořízeny z projektu 
„Šablony II“ – financované EU.

První den nového školního ro-
ku jsme všichni přivítali novou žá-
kyni prvního ročníku. Při šerpová-
ní obdržela knihu s věnováním, 
kufřík od Libereckého kraje, od ško-
ly sadu pomůcek na výtvarnou vý-
chovu a ostatní předměty. 

Po odchodu rodičů jsme se 
s radostí vrhli na učení a po obě-
dě vyzkoušeli hračky v družině. 
Od úterý se žáci vzdělávají dle no-
vého školního rozvrhu.  

V průběhu roku nás čeká spous-
ta akcí – návštěva dopravního 
hřiště, kde žáci IV. ročníku obdrží 
řidičský průkaz na kolo. Dále nás 
neminou již známé akce jako je 
plavání, víkendovka, škola v příro-
dě a akce s myslivci. Projektové dny 
budou zaměřené na environmen-
tální výchovu, prevenci patologic-

kých jevů, zdravou výživu a na roz-
voj matematických a čtenářských 
dovedností. V novém školním roce 
jsme pro žáky připravili dva nové 
kroužky. V kroužku Dramatické vý-
chovy připravíme divadelní před-
stavení, s kterým bychom rádi vy-
stoupili nejen před rodiči, ale také 
před širokou veřejností z obce a 
v okolních domovech pro seniory. 
Rádi bychom připravili vystoupení 
pro naše kamarády z MŠ Struž-
nice. V kroužku Robotiky budeme 
pracovat s beaboty, ozoboty, sesta-
vovat robotické stavebnice a do-
zvídat se více zajímavostí o mo-
derní technice.

Už v prosinci se veřejnosti před-
stavíme na rozsvícení vánočního 
stromu, který je spojený s jarmar-
kem.

Nezapomeneme ani na chari-
tativní akce – Tříkrálová sbírka, 
prodej kytiček na podporu rako-
viny a kola pro Afriku.  

V naší výuce nesmí chybět spor-
tovní aktivity. Jsme přihlášeni na 
republikový turnaj ve florbalu, již 
v září nás čeká školní kolo. Vyba-
vení na tento sport jsme získali 
od sponzorů. 

Nejen o našich akcích Vás bu-

deme pravidelně informovat ve zpra-
vodaji, na vývěskách a webových 
stránkách ZŠ: www.zsstruznice.cz

Všechny Vás zveme kdykoliv 
na návštěvu naší školy. Až budete 

zvědaví, máte u nás dveře otevře-
né a jste u nás vždy vítáni.

Kolektiv ZŠ Stružnice
Soutěž o nejzajímavější ovoce a zeleninu

Nový školní rok v naší malé škole v Jezvém

Druhý zářijový týden jsme pro 
žáky naší školy připravili soutěž 
včetně výstavky o nejzajímavější 
kousek ovoce a zeleniny. 

Od 9. září do 12. září mohli 
žáci nosit do školy ovoce a zele-
ninu netradičních, legračních, nebo 
zajímavých tvarů, či barev. V pá-
tek 13. září bylo vše vystaveno na 
chodbě naší školy, aby si celá ško-
la mohla výstavu zhlédnout. Poté 
proběhlo hlasování a vyhlášení ví-
těze nejzajímavějšího kousku ovo-
ce a zeleniny. 

Žáci se tohoto úkolu ujali veli-
ce zodpovědně a většina jich po-
mocí celé rodiny hledali, předev-
ším na svých zahrádkách, netra-
diční a legrační „křivule“ (ovoce 
a zeleniny).  Postupně během týd-
ne své kousky nosili do školy. Všech-

no bylo řádně zaevidováno a uscho-
váno až do pátku, kdy byla při-
pravena výstava. 

Hlasování proběhlo tajnou for-
mou. Každý žák obdržel jeden 
hlasovací lístek, kam zapsal své-
ho adepta pouze podle čísla (do 
poslední chvíle nikdo netušil, jaké 
jméno se skrývá pod čísly) a lístek 
vložil do předem připravené kra-
bice. Odpoledne jsme společně 
krabici s lístky otevřeli a spočítali 
hlasy. Všichni žáci, kteří se zúčast-
nili soutěže, obdrželi dárek. Nejví-
ce hlasů a první místo obdržela mr-
kev Irenky Šafaříkové, a též mrkev 
Járy Šafaříka.

Výstava i soutěž se velice vy-
dařila. Žáci se výborně bavili. Mu-
sím za všechny podotknout, že roz-
hodování bylo doopravdy těžké, 

jelikož každý kousek zeleniny byl 
unikát. Žáci se rozhodovali mezi 
různými tvary mrkve, brambor, oku-
rek, mini melounu, fazole, kuku-
řice atd.

Všem se výstava velice líbila a 
už nyní se ptají, v čem budeme sou-
těžit příště. Musí se nechat pře-
kvapit.

Kolektiv ZŠ Stružnice V tomto školním roce čeká na-
ši hornopolickou školu mnoho mi-
mořádných akcí sportovních, vě-
domostních i poznávacích. Mezi 
náročnější patří mezinárodní fy-
zikální soutěž O pohár vědy, kde 
naši žáci dosáhli před časem krás-
ných úspěchů, exkurze do Anglie, 
kam se již těšíme na prohlídky pa-
mětihodností Londýna, historické-
ho města Canterbury, Doverského 
hradu a mnoha dalších. Ve sportu 
se žáci a žákyně zapojí do Školní 
futsalové ligy, sportovních akcí po-
řádaných Asociací školních spor-
tovních klubů, ať už to bude ko-
paná, florbal nebo atletické zá-

vody Poháru rozhlasu. Zároveň i 
školní dny budou zpestřeny men-
šími celoškolními nebo třídními ak-
cemi, jako je zapojení rodičů do 
výuky, zde například paní učitelka 
Buriánová chystá „otevřené“ ho-
diny, jejichž termíny budou zveřej-
ňovány na našich webových strán-
kách, děti absolvují turistické po-
chody po blízkém i vzdálenějším 
okolí, pokračuje spolupráce se 
Střední průmyslovou školou v Čes-
ké Lípě, 8. a 9. ročník čekají akti-
vity spojené s výběrem dalšího 
studia. 

Kolektiv ZŠ Horní Police

Co si připravujeme pro naše žáky
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Evropské peníze pomáhají naší škole
I naše škola využívá finanční 

prostředky z EU. 
Od září jsme vstoupili do pro-

jektu „Personální podpora ZŠ Struž-
nice – Šablony II č. CZ.02.3.68/ 
0.0/0.0/18_063/0013195“. Získali 
jsme částku 525 300,-- Kč, která 
je rozdělena pro základní školu a 
školní družinu. 

Projekt má dvouleté období a 
v celém jeho průběhu budou pro-
bíhat aktivity pro žáky. Nový pro-
jekt jsme zaměřili na využití vol-
ného času žáků, nákup vzdělá-

vacích programů a nových noote-
boků pro zlepšení výuky. 

Žáci se v průběhu projektu mo-
hou zapojit do různých kroužků, 
jako je robotika, deskové hry, hra-
vá AJ, čtenářská gramotnost aj. 
Mají možnost pravidelně dochá-
zet na doučování. Dále budeme 
realizovat projektové dny ve ško-
le, ale i mimo ni.  Povedou je ne-
jen učitelé, ale také dobrovolníci, 
kteří chtějí předávat své zkuše-
nosti. 

Kolektiv ZŠ Stružnice

Letošní školní rok jsme zaháji-
li výletem do minulosti. A to hned 
v září, autobusem a rovnou za prin-
ceznou na zámek do Horní Lib-
chavy. S sebou jsme vzali i naše 
úplně nejmenší kamarády ze třídy 
Broučků. Vždyť do pohádky může 
přeci každý. 

U vstupní brány nás v krás-
ných růžových šatech přivítala usmě-
vavá princezna Zdenička, která 
nás provedla celým svým krá-
lovstvím. V pohádkovém příběhu 
se děti společně se Zdeničkou sna-
žily svými radami napravit chová-
ní drzé princezny a ustrašeného 
krále. Do dramatizace pohádky se 
aktivně zapojily a nachystané úko-
ly plnily na jedničku. Dokonce se 
jim v komnatách podařilo nalézt 
všechny zatoulané věci, potřebné 

ke kralování. V zámecké zahradě 
se pro změnu za doprovodu pana 
cestovatele děti naučily obratně 
zacházet s mečem jako opravdoví 
rytíři, plížit se jako divocí indiáni 
a lovit bizony. Také jsme si vy-
zkoušeli hrát na hudební nástroj 
zvaný „DARBUKA.“ 

A necestovalo se jenom v ča-
se! Na zámku i na přilehlé zahra-
dě se nám před očima objevil do-
slova celý svět. Zblízka jsme si 
mohli prohlédnout spousty arte-
faktů a fotografií z cestování pa-
na Kyliána po celém světě. Nechy-
běly různé suvenýry, hudební ná-
stroje, vyřezávané sošky, nábytek 
z bambusu, stolečky v podobě 
slonů, mnoho obrazů i předmětů 
denní potřeby domorodých kme-
nů žijících na vzdálených konti-

nentech.
Všechny nabízené aktivity nás 

velice bavily, ale dopoledne utek-
lo moc rychle. Vždyť jsme si ani ne-
stihli vyrobit korálkový náramek, 
vybarvit omalovánku, vyzkoušet 

princeznovské šatičky, koupit dá-
reček na památku! No nic naplat, 
za princeznou Zdeničkou se musí-
me brzy vydat znovu. Třeba na 
jaře. Budeme se těšit!

Kolektiv MŠ Stružnice

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA DO MINULOSTI

Dva měsíce prázdnin utekly jako 
voda, všichni jsme si užili zaslou-
ženého volna, naše škola ztichla, 
aby stejně jako my nabrala síly do 
nového školního roku.

Milou tradicí se stalo společné 
zahájení školního roku Základní a 
mateřské školy v Žandově s naší 
ZUŠkou. Díky pozvání paní ředi-
telky Kamily Nacházelové jsme 
mohli rodiče a žáky základní ško-
ly seznámit s novými tvářemi na-

šeho pedagogického sboru. Od le-
tošního školního roku jsme posílili 
kytarové oddělení o mladou a sym-
patickou kytaristku Michaelu Sla-
víkovou a tanečnici Adélu Ehrli-
chovou, která kromě žáků v naší 
pobočce v Kravařích bude vyučo-
vat nejmenší tanečníky a tanečni-
ce v Žandově. Přejeme si, aby se 
oběma mezi námi líbilo. 

Ještě do konce roku 2019 bu-
deme slavit 30. výročí založení 

Základní umělecké školy v Žando-
vě. Až budete číst tyto řádky, bu-
de za námi již Reprezentační ples, 
(ještě jednou děkujeme všem dár-
cům a sponzorům), a v plném prou-
du budou probíhat přípravy na vá-
noční koncerty. Určitě si naše vy-
stoupení užijete při Rozsvícení vá-
nočního stromu v neděli 1. prosin-
ce na náměstí v Žandově. Již dnes 
všechny srdečně zveme na Vánoč-
ní zpěvy v Kostele Sv. Bartoloměje 

v sobotu 14. prosince, kde kromě 
vystoupení žáků základní umělec-
ké školy a základní školy zazní Čes-
ká mše vánoční „Hej, mistře“ J. J. 
Ryby. A celý slavnostní rok ukon-
číme Vánočním koncertem žáků 
ve čtvrtek 19. prosince v sále KD 
Koruna.

Těším se na společná umělec-
ká setkávání s vámi a školákům 
přejeme úspěšný školní rok.

Alena Losová

Zahájení školního roku v Základní umělecké škole Žandov

Koupaliště Horní Police
Obec Horní Police umožnila naší 

MŠ Horní Polici v letních měsících 
navštěvovat bezplatně koupaliště. 
Této nabídky jsme s dětmi mno-
hokrát využili a náležitě si koupá-
ní užívali. Návštěva koupaliště s ka-
marády a se školkou byla pro děti 
nejen novým zážitkem, ale také 
zpestřením běžného dne v MŠ. 
Děti se navzájem mazaly opalo-

vacími krémy a pitný režim si také 
samy nalévaly do kelímků z lahve 
s vodou. Za radostné vzpomínky 
a prožitky mnohokrát děkujeme a 
těšíme se na další návštěvy kou-
paliště. 

Autor článku: Bc. Pavla Hlůžková, 
učitelka MŠ a vychovatelka ŠD

Děti z MŠ Horní Police již po ně-
kolikáté navštívily seniory v České 
Lípě. Tentokrát měly pro babičky 
a dědečky připravené námořnické 
vystoupení. Svou plavbu na moři 
započaly tanečkem a písničkou od 
M. Růžičkové, poté zazpívaly Kr-
tečkovu námořnickou písničku a své 
vystoupení zakončily aerobním cvi-
čením na písničku Baby Shark. Ta-
ké jsme na vlnách nechali kolébat 
míček. A protože moře začínalo být 

rozbouřené, Erik zahrál na flétnu, 
kdy jeho nádherné skladby opět 
moře uklidnily. Aby nebylo na mo-
ři lodí málo, děti pomohly posklá-
dat seniorům z barevných papírů 
lodičky a parníky. Pak už jsme se 
pomalu mohli plavit zpět do škol-
ky s přáním hezky prožitého léta 
nám všem. A v novém školním ro-
ce naviděnou!
Autor článku: Bc. Pavla Hlůžková, 

vychovatelka ŠD a učitelka MŠ

Rozloučení se seniory před prázdninami

Během uzavření provozu MŠ 
v letních měsících se nelenilo a v 
MŠ se modernizoval a rekonstruo-
val druhý pavilon, který obývají 
mladší děti z oddělení Broučků. 
Nová elektroinstalace a stropní 
podhledy z minerálů třídu krásně 
prosvětlily, sundání palubek po 
obvodu stěn a následné vymalo-
vání do barev zelené, oranžové a 
žluté, tuto třídu zútulnilo a uděla-
lo jí hravou. Také šatna a vestibul 
u vchodu této třídy prošly re-

konstrukcí elektroinstalace a stro-
pů, vymalováním. Na lehárně si 
děti odpočinou v nově vymalova-
ném prostředí, kdy pro větší rela-
xaci byla zvolena zelená barva. 
Vše se zvládlo díky finanční pod-
poře od obce Horní Police a z roz-
počtu MŠ. Děkujeme za pomoc.

Autor článku: Stanislava
Holovská - ředitelka MŠ

Rekonstrukce druhého pavilonu MŠ Horní Police

V úterý 17. září nás ve školce 
navštívil pes Max se svým pánem. 
Měl pro nás připravený zábav-
ný program, který jsme si uži-
li. Dozvěděli jsme se, jak správně 
se starat o pejska, co žere, jakou 
péči od nás potřebuje. Pan majitel 

nám ukázal, jak se správně má vy-
cvičený pejsek chovat, jak má 
poslouchat svého pána. Poté nám 
pejsek Max předvedl na hudební 
doprovod, jak prochází mezi no-
hami svého pána, jak poslouchá 
jeho povely, proskakuje různými 

velikostmi obručí. Děti měly mož-
nost si pejska pohladit a společně 
se s ním vyfotit.

Tímto bychom chtěli poděko-
vat panu majiteli a pejskovi Ma-
xovi, že nás ve školce navštívili.

Canisterapie ve školce
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Evropské peníze pomáhají naší škole
I naše škola využívá finanční 

prostředky z EU. 
Od září jsme vstoupili do pro-

jektu „Personální podpora ZŠ Struž-
nice – Šablony II č. CZ.02.3.68/ 
0.0/0.0/18_063/0013195“. Získali 
jsme částku 525 300,-- Kč, která 
je rozdělena pro základní školu a 
školní družinu. 

Projekt má dvouleté období a 
v celém jeho průběhu budou pro-
bíhat aktivity pro žáky. Nový pro-
jekt jsme zaměřili na využití vol-
ného času žáků, nákup vzdělá-

vacích programů a nových noote-
boků pro zlepšení výuky. 

Žáci se v průběhu projektu mo-
hou zapojit do různých kroužků, 
jako je robotika, deskové hry, hra-
vá AJ, čtenářská gramotnost aj. 
Mají možnost pravidelně dochá-
zet na doučování. Dále budeme 
realizovat projektové dny ve ško-
le, ale i mimo ni.  Povedou je ne-
jen učitelé, ale také dobrovolníci, 
kteří chtějí předávat své zkuše-
nosti. 

Kolektiv ZŠ Stružnice

Letošní školní rok jsme zaháji-
li výletem do minulosti. A to hned 
v září, autobusem a rovnou za prin-
ceznou na zámek do Horní Lib-
chavy. S sebou jsme vzali i naše 
úplně nejmenší kamarády ze třídy 
Broučků. Vždyť do pohádky může 
přeci každý. 

U vstupní brány nás v krás-
ných růžových šatech přivítala usmě-
vavá princezna Zdenička, která 
nás provedla celým svým krá-
lovstvím. V pohádkovém příběhu 
se děti společně se Zdeničkou sna-
žily svými radami napravit chová-
ní drzé princezny a ustrašeného 
krále. Do dramatizace pohádky se 
aktivně zapojily a nachystané úko-
ly plnily na jedničku. Dokonce se 
jim v komnatách podařilo nalézt 
všechny zatoulané věci, potřebné 

ke kralování. V zámecké zahradě 
se pro změnu za doprovodu pana 
cestovatele děti naučily obratně 
zacházet s mečem jako opravdoví 
rytíři, plížit se jako divocí indiáni 
a lovit bizony. Také jsme si vy-
zkoušeli hrát na hudební nástroj 
zvaný „DARBUKA.“ 

A necestovalo se jenom v ča-
se! Na zámku i na přilehlé zahra-
dě se nám před očima objevil do-
slova celý svět. Zblízka jsme si 
mohli prohlédnout spousty arte-
faktů a fotografií z cestování pa-
na Kyliána po celém světě. Nechy-
běly různé suvenýry, hudební ná-
stroje, vyřezávané sošky, nábytek 
z bambusu, stolečky v podobě 
slonů, mnoho obrazů i předmětů 
denní potřeby domorodých kme-
nů žijících na vzdálených konti-

nentech.
Všechny nabízené aktivity nás 

velice bavily, ale dopoledne utek-
lo moc rychle. Vždyť jsme si ani ne-
stihli vyrobit korálkový náramek, 
vybarvit omalovánku, vyzkoušet 

princeznovské šatičky, koupit dá-
reček na památku! No nic naplat, 
za princeznou Zdeničkou se musí-
me brzy vydat znovu. Třeba na 
jaře. Budeme se těšit!

Kolektiv MŠ Stružnice

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA DO MINULOSTI

Dva měsíce prázdnin utekly jako 
voda, všichni jsme si užili zaslou-
ženého volna, naše škola ztichla, 
aby stejně jako my nabrala síly do 
nového školního roku.

Milou tradicí se stalo společné 
zahájení školního roku Základní a 
mateřské školy v Žandově s naší 
ZUŠkou. Díky pozvání paní ředi-
telky Kamily Nacházelové jsme 
mohli rodiče a žáky základní ško-
ly seznámit s novými tvářemi na-

šeho pedagogického sboru. Od le-
tošního školního roku jsme posílili 
kytarové oddělení o mladou a sym-
patickou kytaristku Michaelu Sla-
víkovou a tanečnici Adélu Ehrli-
chovou, která kromě žáků v naší 
pobočce v Kravařích bude vyučo-
vat nejmenší tanečníky a tanečni-
ce v Žandově. Přejeme si, aby se 
oběma mezi námi líbilo. 

Ještě do konce roku 2019 bu-
deme slavit 30. výročí založení 

Základní umělecké školy v Žando-
vě. Až budete číst tyto řádky, bu-
de za námi již Reprezentační ples, 
(ještě jednou děkujeme všem dár-
cům a sponzorům), a v plném prou-
du budou probíhat přípravy na vá-
noční koncerty. Určitě si naše vy-
stoupení užijete při Rozsvícení vá-
nočního stromu v neděli 1. prosin-
ce na náměstí v Žandově. Již dnes 
všechny srdečně zveme na Vánoč-
ní zpěvy v Kostele Sv. Bartoloměje 

v sobotu 14. prosince, kde kromě 
vystoupení žáků základní umělec-
ké školy a základní školy zazní Čes-
ká mše vánoční „Hej, mistře“ J. J. 
Ryby. A celý slavnostní rok ukon-
číme Vánočním koncertem žáků 
ve čtvrtek 19. prosince v sále KD 
Koruna.

Těším se na společná umělec-
ká setkávání s vámi a školákům 
přejeme úspěšný školní rok.

Alena Losová

Zahájení školního roku v Základní umělecké škole Žandov

Koupaliště Horní Police
Obec Horní Police umožnila naší 

MŠ Horní Polici v letních měsících 
navštěvovat bezplatně koupaliště. 
Této nabídky jsme s dětmi mno-
hokrát využili a náležitě si koupá-
ní užívali. Návštěva koupaliště s ka-
marády a se školkou byla pro děti 
nejen novým zážitkem, ale také 
zpestřením běžného dne v MŠ. 
Děti se navzájem mazaly opalo-

vacími krémy a pitný režim si také 
samy nalévaly do kelímků z lahve 
s vodou. Za radostné vzpomínky 
a prožitky mnohokrát děkujeme a 
těšíme se na další návštěvy kou-
paliště. 

Autor článku: Bc. Pavla Hlůžková, 
učitelka MŠ a vychovatelka ŠD

Děti z MŠ Horní Police již po ně-
kolikáté navštívily seniory v České 
Lípě. Tentokrát měly pro babičky 
a dědečky připravené námořnické 
vystoupení. Svou plavbu na moři 
započaly tanečkem a písničkou od 
M. Růžičkové, poté zazpívaly Kr-
tečkovu námořnickou písničku a své 
vystoupení zakončily aerobním cvi-
čením na písničku Baby Shark. Ta-
ké jsme na vlnách nechali kolébat 
míček. A protože moře začínalo být 

rozbouřené, Erik zahrál na flétnu, 
kdy jeho nádherné skladby opět 
moře uklidnily. Aby nebylo na mo-
ři lodí málo, děti pomohly posklá-
dat seniorům z barevných papírů 
lodičky a parníky. Pak už jsme se 
pomalu mohli plavit zpět do škol-
ky s přáním hezky prožitého léta 
nám všem. A v novém školním ro-
ce naviděnou!
Autor článku: Bc. Pavla Hlůžková, 

vychovatelka ŠD a učitelka MŠ

Rozloučení se seniory před prázdninami

Během uzavření provozu MŠ 
v letních měsících se nelenilo a v 
MŠ se modernizoval a rekonstruo-
val druhý pavilon, který obývají 
mladší děti z oddělení Broučků. 
Nová elektroinstalace a stropní 
podhledy z minerálů třídu krásně 
prosvětlily, sundání palubek po 
obvodu stěn a následné vymalo-
vání do barev zelené, oranžové a 
žluté, tuto třídu zútulnilo a uděla-
lo jí hravou. Také šatna a vestibul 
u vchodu této třídy prošly re-

konstrukcí elektroinstalace a stro-
pů, vymalováním. Na lehárně si 
děti odpočinou v nově vymalova-
ném prostředí, kdy pro větší rela-
xaci byla zvolena zelená barva. 
Vše se zvládlo díky finanční pod-
poře od obce Horní Police a z roz-
počtu MŠ. Děkujeme za pomoc.

Autor článku: Stanislava
Holovská - ředitelka MŠ

Rekonstrukce druhého pavilonu MŠ Horní Police

V úterý 17. září nás ve školce 
navštívil pes Max se svým pánem. 
Měl pro nás připravený zábav-
ný program, který jsme si uži-
li. Dozvěděli jsme se, jak správně 
se starat o pejska, co žere, jakou 
péči od nás potřebuje. Pan majitel 

nám ukázal, jak se správně má vy-
cvičený pejsek chovat, jak má 
poslouchat svého pána. Poté nám 
pejsek Max předvedl na hudební 
doprovod, jak prochází mezi no-
hami svého pána, jak poslouchá 
jeho povely, proskakuje různými 

velikostmi obručí. Děti měly mož-
nost si pejska pohladit a společně 
se s ním vyfotit.

Tímto bychom chtěli poděko-
vat panu majiteli a pejskovi Ma-
xovi, že nás ve školce navštívili.

Canisterapie ve školce
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V naší školní družině jsme moh-
li opět strávit krásné slunečné od-
poledne s dobrovolnými hasiči z ne-
daleké obce Kravaře.   

Děti se velice těšily a byly zvě-
davé, co tentokrát budou mít pro 
ně hasiči připravené. Nejdříve zůsta-
ly překvapené, že tentokrát přijeli 
nejnovějším vozidlem jednotky TAT-
RA FORCE 7. Mnozí z nich byli 
z ukázky vozu nadšeni. Po krát-
kém předvedení vozidla a zkouš-
ce zásahového oblečení přišlo sli-
bované překvapení. 

Vozidlo má nádrž na 9 000 l 

vody, a tak si mohli všichni vy-
zkoušet, jak se hasí požár jak ha-
dicí, tak vodním dělem. Většina dě-
tí využila toto k osvěžení v hor-
kém odpoledni a téměř všichni se 
nechali osvěžit vodou. Pro všech-
ny to byla jak nová zkušenost, tak 
i obrovská zábava. Děti si užily 
vodních hrátek a málokdo zůstal 
suchý. 

JSDH Kravaře děkujeme za 
návštěvu a budeme se těšit, co si 
pro naše děti připraví příště.

Michaela Šimonková, 
vychovatelka ŠD

ODPOLEDNE S HASIČI

Modernizací prošla mimo dru-
hého pavilonu MŠ také umývárna 
v prvním pavilonu, který obývají 
děti ze třídy Včeliček. Bílou dlažbu 
na podlaze a stěnách krásně dopl-
ňuje barevná listela, v které nalez-
nete všechny základní barvy. Umy-
vadla a dřevěné věšáky na ručníky 
utvářejí umývárnu v celek. Za tuto 
krásnou modernizaci děkujeme pod-
niku Sauer Žandov, a. s. v čele s ře-
ditelem Ing. Andrejem Zavadským, 

který vše financoval. A protože byl 
na nás podnik Sauer Žandov velmi 
pozorný, nechal na vlastní náklady 
vybudovat dveře k šatně do třídy 
k Broučkům, vchodové dveře a 
zabezpečil MŠ kamerovým a 
docházkovým systémem. Hygiena 
a bezpečnost dětí je na prvním 
místě.

Stanislava Holovská, 
ředitelka MŠ

Nová umývárna v MŠ Horní Police

Vše jednou končí a opět něco 
nového začíná. Tentokrát skončila 
našim předškolním dětem školka 
a od září z nich budou velcí ško-
láci a z dětí se rázem stanou žáci. 
Závěrečné vystoupení dětí a zá-
bavný program se nesl v duchu 
námořnickém. Svou taneční a zpí-
vající plavbou se propluli až ke 
slibu  “ŠKOLÁKA“, kdy před zraky 
nejen rodinných příslušníků, ale i 
učitelek a starosty přislíbily, že bu-

dou pracovat ve škole pilně, svě-
domitě a bez poškoláctví. Tímto 
jejich úžasným dnem je prováděla 
slečna Veronika Vičarová se svým 
zábavným programem Skotanče-
ní. Teď už nezbývá nic jiného, než 
našim milým školákům popřát hod-
ně zdaru, krásné známky a ať se 
jim ve škole líbí.

Stanislava Holovská,
ředitelka MŠ

Rozloučení s předškoláky MŠ Horní Police po námořnicku

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V červnu jsme obnovili akci pa-

sování prvňáčků na čtenáře. Do-
poledne 19.6.2019 přišli prvňáčci 
s paní učitelkou Mgr. Renatou Ví-
tů do knihovny. Na děti čekal náš 
kouzelný „ušák“, který vydal své ta-
jemství. Měl na sobě balónky se 
jmény dětí a určením pořadí v ja-
kém budou děti číst krátké ukáz-
ky ze známých dětských pohádek. 
Děti po přečtení hádaly jejich ná-
zev a pokud nevěděly, spolužáci 
jim rádi poradili. Jen jeden z prv-
ňáčků přečetl místo pohádky zná-
mou písničku, kterou jsme si všich-
ni pak zvesela zazpívali. Po čtení 
děti přísahaly na naší pasovací kni-
hu, do které se nám podepsaly na 
památku. Dále byly pasováni pra-
vým mečem a dostaly pasovací lis-

tinu. Všichni byli odměněny kníž-
kou od Petry Braunové - Kuba nech-
ce číst a drobnými dárečky od měs-
ta Žandov. Tímto děkuji za pod-
poru paní Daně Janďourkové a 
panu starostovi Zbyňku Polákovi 
a za spolupráci ZŠ Žandov. Na 
konci programu jsem dětem 
přečetla pohádku od Františka 
Nepila – O Šerákovi.

Všechny děti byly moc šikovné 
a už se těším zase na příští paso-
vání.

Všem novým čtenářům přeji 
krásné chvilky ve světě knih a dou-
fám, že zavítají do naší knihovny.

Pavlína Fuitová –
knihovnice v Žandově

Učení se nových písniček, zpí-
vání za doprovodu kytary či pia-
na, hraní na flétničky nebo fou-
kací harmoniky, to vše jsou čin-
nosti, které nás doprovází celým 
rokem. Což není nic neobvyklého. 
Ovšem koncem školního roku se 
nám sešlo několik velmi zajíma-
vých hudebních akcí, které za 
zmínku opravdu stojí.
1)V květnu přijali pozvání do na-
ší školky muzikanti na slovo vzatí. 
Přijeli k nám učitelé ze Základní 
umělecké školy z České Lípy a do-
vezli s sebou mnoho hudebních 
nástrojů. Nejen, že si děti mohly 
všechny nástroje osahat, ale do-
konce jsme si na ně mohli  zahrát 
jako opravdoví muzikanti. Poté už 
vzali hudební nástroje do rukou 
skuteční mistři a my jsme s údi-
vem naslouchali líbezným tónům 
flétny, trombónu, saxofonu, po-
zounu, …
2)A tu se zrodil nápad, že hudba 
a hudební nástroje budou hlav-
ním tématem každoroční „PY-
ŽAMKOVÉ NOCI“. Pozvání do škol-
ky přijala hudební skupina „BAS-
TA, FIDLI“, tvořená muzikanty 
z řad tatínků a jejich kamarádů. 
Na tento koncert jsme se pečlivě 
připravili. Procvičovali jsme pís-
ničky dle „Bastafidláckého zpěv-
níku“, který nám předem muzi-
kanti dodali. A také jsme s dětmi 
vlastnoručně vyrobili dáreček - hu-
dební nástroj „DEŠŤOVOU HŮL“, 
kterou jsme slavnostně hudebním 

hostům po odpoledním vystoupe-
ní předali. Koncert se konal na za-
hradě a společně jsme si zazpíva-
li mnoho krásných písniček zná-
mých i neznámých. Ve školce na 
nás čekalo mnoho zajímavých úko-
lů. Aby naše spaní dostalo tak 
trochu strašidelný nádech, měly 
děti za úkol pouze za svitu bater-
ky najít v herně poschovávané dal-
ší hudební nástroje, a to „KAZOO“. 
Ve chvíli, kdy je našly, musely na 
ně z plných plic zahrát, aby ostat-
ní kamarádi věděli, že hledání 
bylo úspěšné. Dalším úkolem bylo 
opět jen za pomocí baterky vy-
hledat dílky puzzlí, ze kterých ve 
skupinkách děti skládaly obrázky 
různých hudebních nástrojů. Při-
tom nás doprovázela p. učitelka 
hrou na kytaru. Ještě před spaním 
děti čekala noční diskotéka a po 
ní už děti odpadávaly do svých při-
chystaných postýlek. Spaním ve 
školce naše muzicírování zdaleka 
nekončí.
3)Jednoho krásného červnového 
dopoledne k nám přijela slečna Ve-
ronika se svým programem „SKO-
TANČENÍ S VERONIKOU“. A uká-
zala nám, jak se to dá rozparádit 
s dětskými písničkami a tanečky. 
A nezůstalo jen u hudby a pohy-
bu. Na řadu přišly i soutěže v růz-
ných dovednostech. Strávené do-
poledne jsme si velice mile užili.
4)Vyvrcholením našeho školko-
vého muzicírování byla „VELKÁ 
ZAHRADNÍ SLAVNOST“ spojená 

s loučením předškoláků. Třída 
malých Broučků si nachystala ta-
neček na slavné písně Včelích med-
vídků a ustrojeni do kostýmů nám 
předvedli velmi roztomilé hudeb-
ně-taneční představení. Zato třída 
starších Motýlků se pořádně od-
vázala svižným rock a rollem. Na 
hudební pecku „Hrobař“ děti 
všechny přítomné pobavily a při-
pomněly jejich mladá léta. Po 
skutečně odvážném vystoupení, 
přišlo na řadu trochu něžné po-
etiky v podobě muzikálové po-
hádky „Popelka“, ve které malí 
umělci předvedli neskutečné vý-
kony. Jak pěvecké, tak herecké. 
A následovalo vystoupení s hrou 
na flétničky a foukací harmoniky 
plné písníček a básniček. Mezi 
jednotlivými pasážemi si rodiče, 
děti a pozvaní hosté mohli dopřát 
chlazené domácí limonády, nanu-
ky, slané i sladké dobrůtky (na-
chystané od maminek), aby do-
plnili tak potřebnou energii.

5)Na konci celého krásně pro-
sluněného odpoledne nás čekalo 
poslední závěrečné překvapení 
„KŘEST ŠKOLKOVÉHO HUDEB-
NÍHO CD“, na kterém se podílely 
všechny děti z naší mateřské ško-
ly. Během dvou nahrávacích dní si 
děti za doprovodu kytary nazpíva-
ly lidové písničky a zarecitovaly 
mnoho básniček ze všech čtyř 
ročních období. Kmotřičkou CD se 
stala p. starostka Monika Habar-
tová, která nám spolu s kmotříč-
kem Milanem Sehnoutkem náš prv-
ní hudební počin pokřtila děts-
kým šampáněm. CD s názvem „Ve-
selý rok“ si děti odnášely jako 
dárek a vzpomínku na mateřskou 
školu a tento slavnostní den.

Velké poděkování patří nejen 
všem zaměstnancům MŠ, ale také 
OÚ Stružnice, který nám zapůjčil 
a nainstaloval velký stan, navozil 
stoly a lavice pro pohodlné pose-
zení.

Kolektiv MŠ Stružnice

ŠKOLKOVÉ MUZICÍROVÁNÍ
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V naší školní družině jsme moh-
li opět strávit krásné slunečné od-
poledne s dobrovolnými hasiči z ne-
daleké obce Kravaře.   

Děti se velice těšily a byly zvě-
davé, co tentokrát budou mít pro 
ně hasiči připravené. Nejdříve zůsta-
ly překvapené, že tentokrát přijeli 
nejnovějším vozidlem jednotky TAT-
RA FORCE 7. Mnozí z nich byli 
z ukázky vozu nadšeni. Po krát-
kém předvedení vozidla a zkouš-
ce zásahového oblečení přišlo sli-
bované překvapení. 

Vozidlo má nádrž na 9 000 l 

vody, a tak si mohli všichni vy-
zkoušet, jak se hasí požár jak ha-
dicí, tak vodním dělem. Většina dě-
tí využila toto k osvěžení v hor-
kém odpoledni a téměř všichni se 
nechali osvěžit vodou. Pro všech-
ny to byla jak nová zkušenost, tak 
i obrovská zábava. Děti si užily 
vodních hrátek a málokdo zůstal 
suchý. 

JSDH Kravaře děkujeme za 
návštěvu a budeme se těšit, co si 
pro naše děti připraví příště.

Michaela Šimonková, 
vychovatelka ŠD

ODPOLEDNE S HASIČI

Modernizací prošla mimo dru-
hého pavilonu MŠ také umývárna 
v prvním pavilonu, který obývají 
děti ze třídy Včeliček. Bílou dlažbu 
na podlaze a stěnách krásně dopl-
ňuje barevná listela, v které nalez-
nete všechny základní barvy. Umy-
vadla a dřevěné věšáky na ručníky 
utvářejí umývárnu v celek. Za tuto 
krásnou modernizaci děkujeme pod-
niku Sauer Žandov, a. s. v čele s ře-
ditelem Ing. Andrejem Zavadským, 

který vše financoval. A protože byl 
na nás podnik Sauer Žandov velmi 
pozorný, nechal na vlastní náklady 
vybudovat dveře k šatně do třídy 
k Broučkům, vchodové dveře a 
zabezpečil MŠ kamerovým a 
docházkovým systémem. Hygiena 
a bezpečnost dětí je na prvním 
místě.

Stanislava Holovská, 
ředitelka MŠ

Nová umývárna v MŠ Horní Police

Vše jednou končí a opět něco 
nového začíná. Tentokrát skončila 
našim předškolním dětem školka 
a od září z nich budou velcí ško-
láci a z dětí se rázem stanou žáci. 
Závěrečné vystoupení dětí a zá-
bavný program se nesl v duchu 
námořnickém. Svou taneční a zpí-
vající plavbou se propluli až ke 
slibu  “ŠKOLÁKA“, kdy před zraky 
nejen rodinných příslušníků, ale i 
učitelek a starosty přislíbily, že bu-

dou pracovat ve škole pilně, svě-
domitě a bez poškoláctví. Tímto 
jejich úžasným dnem je prováděla 
slečna Veronika Vičarová se svým 
zábavným programem Skotanče-
ní. Teď už nezbývá nic jiného, než 
našim milým školákům popřát hod-
ně zdaru, krásné známky a ať se 
jim ve škole líbí.

Stanislava Holovská,
ředitelka MŠ

Rozloučení s předškoláky MŠ Horní Police po námořnicku

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V červnu jsme obnovili akci pa-

sování prvňáčků na čtenáře. Do-
poledne 19.6.2019 přišli prvňáčci 
s paní učitelkou Mgr. Renatou Ví-
tů do knihovny. Na děti čekal náš 
kouzelný „ušák“, který vydal své ta-
jemství. Měl na sobě balónky se 
jmény dětí a určením pořadí v ja-
kém budou děti číst krátké ukáz-
ky ze známých dětských pohádek. 
Děti po přečtení hádaly jejich ná-
zev a pokud nevěděly, spolužáci 
jim rádi poradili. Jen jeden z prv-
ňáčků přečetl místo pohádky zná-
mou písničku, kterou jsme si všich-
ni pak zvesela zazpívali. Po čtení 
děti přísahaly na naší pasovací kni-
hu, do které se nám podepsaly na 
památku. Dále byly pasováni pra-
vým mečem a dostaly pasovací lis-

tinu. Všichni byli odměněny kníž-
kou od Petry Braunové - Kuba nech-
ce číst a drobnými dárečky od měs-
ta Žandov. Tímto děkuji za pod-
poru paní Daně Janďourkové a 
panu starostovi Zbyňku Polákovi 
a za spolupráci ZŠ Žandov. Na 
konci programu jsem dětem 
přečetla pohádku od Františka 
Nepila – O Šerákovi.

Všechny děti byly moc šikovné 
a už se těším zase na příští paso-
vání.

Všem novým čtenářům přeji 
krásné chvilky ve světě knih a dou-
fám, že zavítají do naší knihovny.

Pavlína Fuitová –
knihovnice v Žandově

Učení se nových písniček, zpí-
vání za doprovodu kytary či pia-
na, hraní na flétničky nebo fou-
kací harmoniky, to vše jsou čin-
nosti, které nás doprovází celým 
rokem. Což není nic neobvyklého. 
Ovšem koncem školního roku se 
nám sešlo několik velmi zajíma-
vých hudebních akcí, které za 
zmínku opravdu stojí.
1)V květnu přijali pozvání do na-
ší školky muzikanti na slovo vzatí. 
Přijeli k nám učitelé ze Základní 
umělecké školy z České Lípy a do-
vezli s sebou mnoho hudebních 
nástrojů. Nejen, že si děti mohly 
všechny nástroje osahat, ale do-
konce jsme si na ně mohli  zahrát 
jako opravdoví muzikanti. Poté už 
vzali hudební nástroje do rukou 
skuteční mistři a my jsme s údi-
vem naslouchali líbezným tónům 
flétny, trombónu, saxofonu, po-
zounu, …
2)A tu se zrodil nápad, že hudba 
a hudební nástroje budou hlav-
ním tématem každoroční „PY-
ŽAMKOVÉ NOCI“. Pozvání do škol-
ky přijala hudební skupina „BAS-
TA, FIDLI“, tvořená muzikanty 
z řad tatínků a jejich kamarádů. 
Na tento koncert jsme se pečlivě 
připravili. Procvičovali jsme pís-
ničky dle „Bastafidláckého zpěv-
níku“, který nám předem muzi-
kanti dodali. A také jsme s dětmi 
vlastnoručně vyrobili dáreček - hu-
dební nástroj „DEŠŤOVOU HŮL“, 
kterou jsme slavnostně hudebním 

hostům po odpoledním vystoupe-
ní předali. Koncert se konal na za-
hradě a společně jsme si zazpíva-
li mnoho krásných písniček zná-
mých i neznámých. Ve školce na 
nás čekalo mnoho zajímavých úko-
lů. Aby naše spaní dostalo tak 
trochu strašidelný nádech, měly 
děti za úkol pouze za svitu bater-
ky najít v herně poschovávané dal-
ší hudební nástroje, a to „KAZOO“. 
Ve chvíli, kdy je našly, musely na 
ně z plných plic zahrát, aby ostat-
ní kamarádi věděli, že hledání 
bylo úspěšné. Dalším úkolem bylo 
opět jen za pomocí baterky vy-
hledat dílky puzzlí, ze kterých ve 
skupinkách děti skládaly obrázky 
různých hudebních nástrojů. Při-
tom nás doprovázela p. učitelka 
hrou na kytaru. Ještě před spaním 
děti čekala noční diskotéka a po 
ní už děti odpadávaly do svých při-
chystaných postýlek. Spaním ve 
školce naše muzicírování zdaleka 
nekončí.
3)Jednoho krásného červnového 
dopoledne k nám přijela slečna Ve-
ronika se svým programem „SKO-
TANČENÍ S VERONIKOU“. A uká-
zala nám, jak se to dá rozparádit 
s dětskými písničkami a tanečky. 
A nezůstalo jen u hudby a pohy-
bu. Na řadu přišly i soutěže v růz-
ných dovednostech. Strávené do-
poledne jsme si velice mile užili.
4)Vyvrcholením našeho školko-
vého muzicírování byla „VELKÁ 
ZAHRADNÍ SLAVNOST“ spojená 

s loučením předškoláků. Třída 
malých Broučků si nachystala ta-
neček na slavné písně Včelích med-
vídků a ustrojeni do kostýmů nám 
předvedli velmi roztomilé hudeb-
ně-taneční představení. Zato třída 
starších Motýlků se pořádně od-
vázala svižným rock a rollem. Na 
hudební pecku „Hrobař“ děti 
všechny přítomné pobavily a při-
pomněly jejich mladá léta. Po 
skutečně odvážném vystoupení, 
přišlo na řadu trochu něžné po-
etiky v podobě muzikálové po-
hádky „Popelka“, ve které malí 
umělci předvedli neskutečné vý-
kony. Jak pěvecké, tak herecké. 
A následovalo vystoupení s hrou 
na flétničky a foukací harmoniky 
plné písníček a básniček. Mezi 
jednotlivými pasážemi si rodiče, 
děti a pozvaní hosté mohli dopřát 
chlazené domácí limonády, nanu-
ky, slané i sladké dobrůtky (na-
chystané od maminek), aby do-
plnili tak potřebnou energii.

5)Na konci celého krásně pro-
sluněného odpoledne nás čekalo 
poslední závěrečné překvapení 
„KŘEST ŠKOLKOVÉHO HUDEB-
NÍHO CD“, na kterém se podílely 
všechny děti z naší mateřské ško-
ly. Během dvou nahrávacích dní si 
děti za doprovodu kytary nazpíva-
ly lidové písničky a zarecitovaly 
mnoho básniček ze všech čtyř 
ročních období. Kmotřičkou CD se 
stala p. starostka Monika Habar-
tová, která nám spolu s kmotříč-
kem Milanem Sehnoutkem náš prv-
ní hudební počin pokřtila děts-
kým šampáněm. CD s názvem „Ve-
selý rok“ si děti odnášely jako 
dárek a vzpomínku na mateřskou 
školu a tento slavnostní den.

Velké poděkování patří nejen 
všem zaměstnancům MŠ, ale také 
OÚ Stružnice, který nám zapůjčil 
a nainstaloval velký stan, navozil 
stoly a lavice pro pohodlné pose-
zení.

Kolektiv MŠ Stružnice

ŠKOLKOVÉ MUZICÍROVÁNÍ



V roce 2018 uplynulo již dlou-
hých (z hlediska životnosti infor-
mačních technologií) sedm let od 
doby, kdy se podařilo v rámci pro-
jektu „EU peníze školám“ vybavit 
naši školu novými počítači, 19 žá-
kovskými a jedním učitelským v po-
čítačové učebně, dalšími sedmi uči-
telskými v kmenových třídách, jed-
ním notebookem a jedním kance-
lářským počítačem. Také se nám 
v rámci tohoto projektu podařilo 
získat čtyři interaktivní datapro-
jektory, které doplnily tehdejší dvě 
interaktivní tabule. 

Jenže už tenkrát jsme věděli, 
že toto není napořád. Proto jsme 
se snažili o doplňování digitálních 
technologií, dvě interaktivní ta-
bule SmartBoard se nám podařilo 
rozšířit na čtyři, nepravidelně jsme 
mohli sem tam dokoupit nový 
dataprojektor – s lepší svítivostí, 
úspornější na el. energii, tam kde 
nebyla interaktivní tabule, bylo nut-
né pořizovat interaktivní datapro-
jektor. Ale omezené finanční pro-
středky ze státního rozpočtu ne-
byly na žádné vyskakování.

To si uvědomovali i tvůrci do-
kumentu STRATEGIE DIGITÁLNÍ-
HO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020, 
kde upozornili mimo jiné na zas-
taralost informačních technologií, 
nedostatečnou finanční podporu 
ze státního rozpočtu na rozvoj di-
gitálního vzdělávání a na pravi-
delnou obměnu IT. Jako problém 
se jevil i fakt, že v době vzniku 
tohoto dokumentu neměli mož-
nost pracovat na „svém“ přiděle-
ném počítači ani všichni pedago-
gové tak, aby se o jeden stroj jich 
nemuselo dělit víc. Tato situace 
byla do roku 2014 i v naší škole, 
tehdy se podařilo v rámci pro-
jektu ICT do výuky krok za kro-
kem (opět v rámci OPVK, tj. s fi-
nanční podporou EU) pořídit nové 
notebooky pro všechny tehdejší 
pedagogické zaměstnance. Jenže 
od té doby nám pedagogických 
pracovníků přibylo a technika 
stárne. 

A ačkoli tvůrci STRATEGIE do-
kázali trefně vystihnout problémy, 
s nimiž se v českých školách v ob-
lasti IT potýkáme, a navrhli i patřič-
ná řešení a doporučení nejen pro 
udržitelný stávající stav, ale i pro 
další rozvoj (zapojování BYOD za-
řízení žáků, stav, kdy každý žák 
bude moci pracovat se svým – škol-
ním, či vlastním zařízením v hodi-
nách, rychlý internet do všech škol, 
stabilní profesionální infrastruk-
tura ve školách), vše selhává stá-
le na tom jednom podstatném. Ze 
státního rozpočtu nepřichází do 
školství dostatek financí. A sou-
časné projekty, hojně zmiňované 
šablony do škol jsou postavené 
na formátu tzv. měkkých aktivit – 
vzdělávání pedagogů, zapojování 
žáků do rozvíjení různých gramot-
ností, na zajištění personálního ob-
sazení pro potřeby inkluze, ale ne-
přinášejí vůbec žádné možnosti 
velkých, opravdu velkých investic. 
A tak nakonec obměna IT ve ško-
lách zůstává z velké části zase na 
zřizovatelích. Proto jsme rádi, že 
při jednáních o rozpočtu školy pro 
tuto oblast, jež probíhala ještě za 
minulého zastupitelstva obce v lé-
tě a v brzkém podzimu 2018, byly 

přislíbeny prostředky na obměnu 
toho nejdůležitějšího. Bylo zapot-
řebí obměnit hlavně techniku, u 
níž končila podpora operačních 
systémů (a do starého „železa“ 
nemá cenu pořizovat nový soft-
ware), tudíž jsme chtěli pořídit 
nový server s patřičným softwaro-
vým i hardwarovým zabezpeče-
ním pro celou školní síť a nové po-
čítače od počítačové učebny, kde 
se počet 19 strojů ukazoval jako 
nedostačující (ty jsme už stejně 
navyšovali z jiných, sponzorských, 
zdrojů). A můžeme poděkovat 
zastupitelům současným a vedení 
obce, že tyto finanční prostředky 
v rozpočtu opravdu byly připrave-
ny a my jsme mohli obměnu rea-
lizovat. 

O technických parametrech 
serveru, firewallu, operačního 
systému Windows Server 2019 či 
antivirového řešení ESET Secure 
Office+ se nebudu ani rozepiso-
vat, jednalo by se spíš o povídání 
pro odborníky, ale žáci hlavně oce-
ňují své nové pracovní stanice. 
Vybrali jsme počítače značky Dell, 
jedná se o profesionální řadu Dell 
Optiplex 5250, v provedení All In 
One PC, což znamená vše v jed-

nom. Žákům se tak zvětšil pracov-
ní prostor, na stolech totiž zmize-
la skříň dosavadních počítačů 
i staré monitory, u nového je totiž 
monitor integrován s počítačem. 
Zvětšil se jim také trochu displej, 
ale kvůli viditelnosti na tabuli jsme 
nemohli volit úplně velké obra-
zovky. Důležitý je kvalitní rychlý 
procesor Intel Core i5 7500 Kaby 
Lake, operační paměť RAM 8GB 
DDR4, integrovaná grafická karta 
Intel HD Graphics 630 s podporou 
4K videí, tudíž bez problémů zvlá-
dající multimediální vzdělávací 
programy a pořady, rychlý disk 
SSD 256 GB, zkrátka veškerý mo-
derní hardware zvládající opravdu 
svižně pracovat s operačním sys-
témem Windows 10 Pro 64bit. Dů-
ležitá je také tříletá záruka NBD 
On-Site, což znamená rychlé zása-
hy do druhého dne u zákazníka.

Snad se nám také v dohledné 
době podaří stejně kvalitně ob-
měnit dosluhující pracovní stanice 
ve třídách a v kancelářích, pra-
covní notebooky učitelů, doufej-
me, ještě nějakou dobu vydrží.

Miloslav Vítů, ZŠ Horní Police

Obměna IT v ZŠ Horní Police
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První týden nového školního ro-
ku si žáci z našeho prvního stupně 
zpříjemnili krásným, slunným dnem 
v přírodě. Sluníčko, smích, pohyb a 
relaxace. Opékání buřtíků na ohni 
a veselý křik na dětském hřišti, to-
mu se říká: „Návrat do školy.“ Aneb 
adaptační chvilka, kde se podařilo 
stmelit kolektiv a přivítat nové ka-
marády a prvňáčky. Vítáme je a pře-
jeme krásný a úspěšný školní rok!

ZŠ Horní Police

Procházka na dětské hřiště Radeč

Nový školní rok teprve začíná 
a děti z MŠ Velká Bukovina již 
měly možnost pro zpestření výuky 
shlédnout pohádkový příběh ve 
SFÉRICKÉM KINU. Promítání před-
cházelo krátké povídání s lekto-
rem, po té děti ulehly do připra-
vené nafouklé kopule a nechaly 
se vnést do podmořského světa až 

ke korálovým útesům. Velice pří-
jemné pro nás učitelé i pro rodiče 
je také fakt, že to vše bylo možno 
připravit pro děti z naší malé škol-
ky z dotací EU. Těšíme se na další 
podobné akce pro naše děti.

Ředitelka MŠ Petra Hlaváčková

Kino ve Velké Bukovině
Od září letošního školního ro-

ku mohou naši žáci využívat nově 
upravenou učebnu - polytechnickou 
dílnu. Díky sponzorství a umu pra-
covníků firmy Sauer Žandov, a.s. 
mohly být v učebně vyměněny 
elektrické rozvody, osazeny nové 
zásuvky a vypínače, nainstalová-
no nové osvětlení, opraveny omít-
ky, vyměněny radiátory, byla osa-
zena nová plastová okna. Rekonst-
rukce této místnosti v prvním pat-
ře „vedlejší“ budovy završila obno-
vu celého podlaží určeného k výuce 
pracovních - polytechnických čin-
ností, již dříve totiž firma Sauer 
v naší škole pro žáky zrekonstruo-
vala žákovské dílny a žákovskou 
cvičnou kuchyni. 

Nová učebna, pro odlišení od 
dílen nazývaná „montovna“,  je již 
čile využívána žáky, kteří si v ní 
zlepšují motorické dovednosti při 
práci s tradiční stavebnicí Merkur. 
Za podporu, kterou nám takto fir-

ma Sauer poskytuje, nezbývá než 
znovu poděkovat.

Tato dílnička však není jediným 
počinem při vylepšování prostředí 
pro žáky naší školy, v novém jsme 
uvítali také žáky 6. ročníku, opra-
vou elektroinstalace zásuvkového 
obvodu musela projít I. třída, drob-
né úpravy se dělaly v učebně vý-
tvarné výchovy, neboť tuto míst-
nost využíváme od letošního září 
také na dělenou výuku početného 
6. ročníku.

Díky finančnímu zajištění zři-
zovatele se před začátkem školní-
ho roku také zvládla vyměnit okna 
ve školní jídelně a kuchyni, při vý-
měně byly osazeny také nové vnitř-
ní parapety a poopraveny špalety, 
a když nakonec pan školník do-
končil výmalbu, vypadá prostředí, 
ve kterém naše děti stolují, zase 
o něco lépe.   

J. K. a M.V., ZŠ Horní Police

Nová učebna v ZŠ Horní Police



V roce 2018 uplynulo již dlou-
hých (z hlediska životnosti infor-
mačních technologií) sedm let od 
doby, kdy se podařilo v rámci pro-
jektu „EU peníze školám“ vybavit 
naši školu novými počítači, 19 žá-
kovskými a jedním učitelským v po-
čítačové učebně, dalšími sedmi uči-
telskými v kmenových třídách, jed-
ním notebookem a jedním kance-
lářským počítačem. Také se nám 
v rámci tohoto projektu podařilo 
získat čtyři interaktivní datapro-
jektory, které doplnily tehdejší dvě 
interaktivní tabule. 

Jenže už tenkrát jsme věděli, 
že toto není napořád. Proto jsme 
se snažili o doplňování digitálních 
technologií, dvě interaktivní ta-
bule SmartBoard se nám podařilo 
rozšířit na čtyři, nepravidelně jsme 
mohli sem tam dokoupit nový 
dataprojektor – s lepší svítivostí, 
úspornější na el. energii, tam kde 
nebyla interaktivní tabule, bylo nut-
né pořizovat interaktivní datapro-
jektor. Ale omezené finanční pro-
středky ze státního rozpočtu ne-
byly na žádné vyskakování.

To si uvědomovali i tvůrci do-
kumentu STRATEGIE DIGITÁLNÍ-
HO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020, 
kde upozornili mimo jiné na zas-
taralost informačních technologií, 
nedostatečnou finanční podporu 
ze státního rozpočtu na rozvoj di-
gitálního vzdělávání a na pravi-
delnou obměnu IT. Jako problém 
se jevil i fakt, že v době vzniku 
tohoto dokumentu neměli mož-
nost pracovat na „svém“ přiděle-
ném počítači ani všichni pedago-
gové tak, aby se o jeden stroj jich 
nemuselo dělit víc. Tato situace 
byla do roku 2014 i v naší škole, 
tehdy se podařilo v rámci pro-
jektu ICT do výuky krok za kro-
kem (opět v rámci OPVK, tj. s fi-
nanční podporou EU) pořídit nové 
notebooky pro všechny tehdejší 
pedagogické zaměstnance. Jenže 
od té doby nám pedagogických 
pracovníků přibylo a technika 
stárne. 

A ačkoli tvůrci STRATEGIE do-
kázali trefně vystihnout problémy, 
s nimiž se v českých školách v ob-
lasti IT potýkáme, a navrhli i patřič-
ná řešení a doporučení nejen pro 
udržitelný stávající stav, ale i pro 
další rozvoj (zapojování BYOD za-
řízení žáků, stav, kdy každý žák 
bude moci pracovat se svým – škol-
ním, či vlastním zařízením v hodi-
nách, rychlý internet do všech škol, 
stabilní profesionální infrastruk-
tura ve školách), vše selhává stá-
le na tom jednom podstatném. Ze 
státního rozpočtu nepřichází do 
školství dostatek financí. A sou-
časné projekty, hojně zmiňované 
šablony do škol jsou postavené 
na formátu tzv. měkkých aktivit – 
vzdělávání pedagogů, zapojování 
žáků do rozvíjení různých gramot-
ností, na zajištění personálního ob-
sazení pro potřeby inkluze, ale ne-
přinášejí vůbec žádné možnosti 
velkých, opravdu velkých investic. 
A tak nakonec obměna IT ve ško-
lách zůstává z velké části zase na 
zřizovatelích. Proto jsme rádi, že 
při jednáních o rozpočtu školy pro 
tuto oblast, jež probíhala ještě za 
minulého zastupitelstva obce v lé-
tě a v brzkém podzimu 2018, byly 

přislíbeny prostředky na obměnu 
toho nejdůležitějšího. Bylo zapot-
řebí obměnit hlavně techniku, u 
níž končila podpora operačních 
systémů (a do starého „železa“ 
nemá cenu pořizovat nový soft-
ware), tudíž jsme chtěli pořídit 
nový server s patřičným softwaro-
vým i hardwarovým zabezpeče-
ním pro celou školní síť a nové po-
čítače od počítačové učebny, kde 
se počet 19 strojů ukazoval jako 
nedostačující (ty jsme už stejně 
navyšovali z jiných, sponzorských, 
zdrojů). A můžeme poděkovat 
zastupitelům současným a vedení 
obce, že tyto finanční prostředky 
v rozpočtu opravdu byly připrave-
ny a my jsme mohli obměnu rea-
lizovat. 

O technických parametrech 
serveru, firewallu, operačního 
systému Windows Server 2019 či 
antivirového řešení ESET Secure 
Office+ se nebudu ani rozepiso-
vat, jednalo by se spíš o povídání 
pro odborníky, ale žáci hlavně oce-
ňují své nové pracovní stanice. 
Vybrali jsme počítače značky Dell, 
jedná se o profesionální řadu Dell 
Optiplex 5250, v provedení All In 
One PC, což znamená vše v jed-

nom. Žákům se tak zvětšil pracov-
ní prostor, na stolech totiž zmize-
la skříň dosavadních počítačů 
i staré monitory, u nového je totiž 
monitor integrován s počítačem. 
Zvětšil se jim také trochu displej, 
ale kvůli viditelnosti na tabuli jsme 
nemohli volit úplně velké obra-
zovky. Důležitý je kvalitní rychlý 
procesor Intel Core i5 7500 Kaby 
Lake, operační paměť RAM 8GB 
DDR4, integrovaná grafická karta 
Intel HD Graphics 630 s podporou 
4K videí, tudíž bez problémů zvlá-
dající multimediální vzdělávací 
programy a pořady, rychlý disk 
SSD 256 GB, zkrátka veškerý mo-
derní hardware zvládající opravdu 
svižně pracovat s operačním sys-
témem Windows 10 Pro 64bit. Dů-
ležitá je také tříletá záruka NBD 
On-Site, což znamená rychlé zása-
hy do druhého dne u zákazníka.

Snad se nám také v dohledné 
době podaří stejně kvalitně ob-
měnit dosluhující pracovní stanice 
ve třídách a v kancelářích, pra-
covní notebooky učitelů, doufej-
me, ještě nějakou dobu vydrží.

Miloslav Vítů, ZŠ Horní Police

Obměna IT v ZŠ Horní Police
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První týden nového školního ro-
ku si žáci z našeho prvního stupně 
zpříjemnili krásným, slunným dnem 
v přírodě. Sluníčko, smích, pohyb a 
relaxace. Opékání buřtíků na ohni 
a veselý křik na dětském hřišti, to-
mu se říká: „Návrat do školy.“ Aneb 
adaptační chvilka, kde se podařilo 
stmelit kolektiv a přivítat nové ka-
marády a prvňáčky. Vítáme je a pře-
jeme krásný a úspěšný školní rok!

ZŠ Horní Police

Procházka na dětské hřiště Radeč

Nový školní rok teprve začíná 
a děti z MŠ Velká Bukovina již 
měly možnost pro zpestření výuky 
shlédnout pohádkový příběh ve 
SFÉRICKÉM KINU. Promítání před-
cházelo krátké povídání s lekto-
rem, po té děti ulehly do připra-
vené nafouklé kopule a nechaly 
se vnést do podmořského světa až 

ke korálovým útesům. Velice pří-
jemné pro nás učitelé i pro rodiče 
je také fakt, že to vše bylo možno 
připravit pro děti z naší malé škol-
ky z dotací EU. Těšíme se na další 
podobné akce pro naše děti.

Ředitelka MŠ Petra Hlaváčková

Kino ve Velké Bukovině
Od září letošního školního ro-

ku mohou naši žáci využívat nově 
upravenou učebnu - polytechnickou 
dílnu. Díky sponzorství a umu pra-
covníků firmy Sauer Žandov, a.s. 
mohly být v učebně vyměněny 
elektrické rozvody, osazeny nové 
zásuvky a vypínače, nainstalová-
no nové osvětlení, opraveny omít-
ky, vyměněny radiátory, byla osa-
zena nová plastová okna. Rekonst-
rukce této místnosti v prvním pat-
ře „vedlejší“ budovy završila obno-
vu celého podlaží určeného k výuce 
pracovních - polytechnických čin-
ností, již dříve totiž firma Sauer 
v naší škole pro žáky zrekonstruo-
vala žákovské dílny a žákovskou 
cvičnou kuchyni. 

Nová učebna, pro odlišení od 
dílen nazývaná „montovna“,  je již 
čile využívána žáky, kteří si v ní 
zlepšují motorické dovednosti při 
práci s tradiční stavebnicí Merkur. 
Za podporu, kterou nám takto fir-

ma Sauer poskytuje, nezbývá než 
znovu poděkovat.

Tato dílnička však není jediným 
počinem při vylepšování prostředí 
pro žáky naší školy, v novém jsme 
uvítali také žáky 6. ročníku, opra-
vou elektroinstalace zásuvkového 
obvodu musela projít I. třída, drob-
né úpravy se dělaly v učebně vý-
tvarné výchovy, neboť tuto míst-
nost využíváme od letošního září 
také na dělenou výuku početného 
6. ročníku.

Díky finančnímu zajištění zři-
zovatele se před začátkem školní-
ho roku také zvládla vyměnit okna 
ve školní jídelně a kuchyni, při vý-
měně byly osazeny také nové vnitř-
ní parapety a poopraveny špalety, 
a když nakonec pan školník do-
končil výmalbu, vypadá prostředí, 
ve kterém naše děti stolují, zase 
o něco lépe.   

J. K. a M.V., ZŠ Horní Police

Nová učebna v ZŠ Horní Police
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Zemědělství žije !!!
CE! Zjistili jsme, že se obilí, bram-
bory, mléko, jogurt, masíčko v Kauf-
landu nevyrábí!! Což nám spoustu 
dětí před výletem do Brniště tvr-
dilo. Velkou zábavou byly hry spo-
jené s jízdou na kombajnech, kte-
ré sekají dozrálé obilí. Ovšem nej-
větším zážitkem byla návštěva kra-
vína, kde se děti mohly dostat do 
bezprostřední blízkosti dojných krav 
a právě narozených telátek. Ne-
jen, že  jsem se na tomto výletě 
dozvěděli mnoho nových informa-
cí, ale také jsme si přivezli námi 
vyrobené papírové masky kra-
viček.

Kolektiv MŠ Stružnice

V době výletů se obvykle navš-
těvují hrady a zámky, zoologické 
zahrady nebo přírodní krásy naší 
domoviny. My jsme pro tentokrát 
udělali výjimku a zvolili trochu ne-
tradiční výlet. Vybrali jsme z na-
bídky Ekocentra Brniště program 
s názvem „Zemědělství žije“.  Au-
tobusem jsme se vypravili podívat, 
co všechno musí umět a vědět 
moderní zemědělec, aby dokázal 
vypěstovat obilí a starat se o zví-
řata. Prozkoumávali jsme náš jí-
delníček a pátrali, odkud vlastně 
pocházejí potraviny. Různými prak-
tickými činnostmi a pozorováním 
jsme došli k PŘEKVAPIVÉ NOVIN-

V nadcházejícím školním roce 
si paní učitelky ze ZŠ Horní Police 
připravily pro své žáky zajímavé 
zpestření výuky českého jazyka, 
výtvarné výchovy a ICT!

V rámci rozvíjení komunikač-
ních dovedností a multikulturního 
rozhledu našich žáků 1. stupně 
pro ně v letošním školním roce při-

pravujeme spolupráci s českou ško-
lou v chorvatském Daruvaru. Zde 
se naši krajané, kteří se zde v mi-
nulých stoletích usídlili, snaží o za-
chování a udržení českého jazyka, 
zvyklostí a tradic. 

Naše spolupráce s tamní zá-
kladní školou bude spočívat pře-
devším ve vzájemné písemné ko-

munikaci mezi žáky. Zároveň 
bychom v rámci hodin výtvarných 
výchov připravovali vlastnoručně 
malovaná a vyráběná přání k na-
rozeninám, Vánocům či Velikono-
cům. Pro rozšíření znalostí v ob-
lasti informačních komunikač-
ních technologií bychom společně 
při hodině ICT skypovali s našimi 

novými kamarády.
V současné době mají paní uči-

telky celý projekt v komunikaci 
s daruvarskou českou školou a my 
všichni se již teď těšíme na nový 
zážitek, a kdo ví, možná i na nově 
vzniklá přátelství!

Mgr. Veronika Levá,
ZŠ Horní Police

Pojďme si dopisovat!

Spaní ve škole
Poprvé v tomto školním roce pro-

běhla ve všech třídách adaptační 
akce Spaní ve škole. Po tři páteční 
večery se v naší škole svítilo až do 
pozdních nočních hodin, protože 
děti měly spoustu aktivit, které 
měly přispět k nastartování nové-
ho školního roku. Žáci tak měli mož-
nost prožít hezký podvečer se svý-
mi učitelkami a spolužáky. Program 
jim zpříjemnil i pan školník, který 
čtvrťáky a páťáky zavedl na Šibe-
niční vrch, kde jim vyprávěl pou-
tavé příběhy z historie Žandova. 
Je na snadě, že stezka odvahy, 
kterou pak děti musely projít jen 

za svitu svíček, byla i pro mnohé 
chlapce velkou výzvou. Podobné 
to bylo i při setkání o týden poz-
ději, kdy ve škole spali třeťáci a 
druháci. Prvňáčci měli své Poprvé 
až na konci září. Maminky se před-
háněly v připravování dobrot a tak 
jim také patří největší dík a poch-
vala. Tak bohatý raut, jaký měli ten 
večer prvňáci na stolech, by jim 
mohli závidět i mistři kuchaři. 

Věřím, že se podobné akce sta-
nou v naší škole tradicí a budeme 
se na ně všichni těšit. 

Kamila Nacházelová
ředitelka školy

V úterý 24. září vyrazily děti ze 
třídy Koťátka a Sovičky na výlet 
do Bělé pod Bezdězem. Naším cí-
lem byl volnočasový areál Vrch-
bělá, kam jsme se všichni moc tě-
šili. Po příjezdu a příchodu do areá-
lu nás čekal zookoutek s kozička-
mi, pštrosy a lamou. Po té mířili 
naše kroky k dětskému hřišti. Nej-
menší děti se tu zabavily na dře-
věných herních sestavách, které 
znázorňují zříceniny hradů Bezděz 
a Zvířetice. Ke hraní dětem též 
posloužily různé šplhací prvky, la-
novky, houpačky, skluzavky, pís-
koviště, malé dřevěné bludiš-
tě, nafukovací trampolíny a jiné 
atrakce.  Užívaly si nejen herních 
prvků, ale i volnosti v přírodních 
podmínkách, které celý areál ob-

klopují. Nemalou měrou ke krás-
nému zážitku přispělo i báječné po-
časí. Děti si vydechly a odpočinuly 
až při občerstvení. Po načerpání 
nových sil vyrazily opět do víru 
skvělé zábavy a her v areálu stře-
diska. Ani se nám nechtělo od-
jíždět. Výlet se moc vydařil. Děti 
se vracely plné nových zážitků a 
dojmů. Starší děti si mohou vy-
zkoušet lanové centrum, ale pou-
ze v doprovodu svých rodičů. Těší-
me se, že se do areálu Vrchbělá 
opět vrátíme a užijeme si tu spo-
lečně další krásný den. Moc děku-
jeme p. Tomaštíkovi za krásný 
den.

L.Barvínková
MŠ Žandov

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá

Na myšlenku, uspořádat posled-

ní zvonění v naší školce, nás při-

vedli studenti středních škol. Prá-

vě v době, kdy začínalo předma-

turitní období a studenti v mas-

kách, kostýmech a s veselým hla-

holem vyráželi do ulic, jsme usku-

tečnili plánovanou návštěvu kni-

hovny v České Lípě.
Po připraveném literárním pro-

gramu, jehož cílem bylo seznámit 

děti se čtenářským prostředím a 

s celkovou atmosférou knihovny, 

jsme na procházce centrem města 

potkali skupinky již zmíněných „vy-

móděných“ studentů. Naše děti z 

nich nemohly spustit oči. A nápad 

byl na světě! Proč bychom si my, 

„předškoláci“ nemohli udělat taky 

takové poslední zvonění?  Vždyť i 

my chceme ukázat světu, že v na-

šem životě něco končí, něco nové-

ho nás čeká a že se na to moc 

těšíme! 
A tak se předposlední den škol-

ního roku vydal pestrobarevný prů-

vod veselých postaviček i z naší 

školky. S velkým jásotem, za do-

provodu kytary a jiných zvučných 

hudebních i nehudebních nástrojů 

si pyšně vykračovala rybička, ště-

ňátko, paní doktorka, berušky, mo-

týli, kovbojové, princezny, super-

mani, spidermani, víly, mravenci, 

rybář i meloun. Nechyběla ani škol-

ková hymna předškoláků, kterou 

vymyslely naše paní učitelky a 

která se linula po obci. Velmi mi-

lým překvapením bylo, jak náš prů-

vod kolemjdoucí vítali s povděkem. 

Dokonce jsme i pár drobných do 

klobouku vybrali! Na vytipovaných 

zastávkách jsme zazpívali a po-

chlubili se, že se z nás po prázd-

ninách stanou školáci. Úplně po-

sledním zastavením byla předza-

hrádka restaurace Čapkárna, kde 

jsme byli pozváni panem Čapkem 

na jeho narozeninovou oslavu. Po 

slízání nanuků, které nám v let-

ním, slunečném dni přišly nesmír-

ně vhod, jsme panu Čapkovi při-

dali ještě narozeninovou písničku 

a předali drobný dáreček.
Prostě tento den se nám úžas-

ně vydařil! Proto jsme se domlu-
vili, že letošní „POSLEDNÍ ZVONĚ-
NÍ“ pojmeme jako první, zahajo-
vací ročník naší nové tradice. A už 
nyní se těšíme na další.

Kolektiv MŠ Stružnice

PRVNÍ „POSLEDNÍ ZVONĚNÍ“ v MŠ STRUŽNICE
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Zemědělství žije !!!
CE! Zjistili jsme, že se obilí, bram-
bory, mléko, jogurt, masíčko v Kauf-
landu nevyrábí!! Což nám spoustu 
dětí před výletem do Brniště tvr-
dilo. Velkou zábavou byly hry spo-
jené s jízdou na kombajnech, kte-
ré sekají dozrálé obilí. Ovšem nej-
větším zážitkem byla návštěva kra-
vína, kde se děti mohly dostat do 
bezprostřední blízkosti dojných krav 
a právě narozených telátek. Ne-
jen, že  jsem se na tomto výletě 
dozvěděli mnoho nových informa-
cí, ale také jsme si přivezli námi 
vyrobené papírové masky kra-
viček.

Kolektiv MŠ Stružnice

V době výletů se obvykle navš-
těvují hrady a zámky, zoologické 
zahrady nebo přírodní krásy naší 
domoviny. My jsme pro tentokrát 
udělali výjimku a zvolili trochu ne-
tradiční výlet. Vybrali jsme z na-
bídky Ekocentra Brniště program 
s názvem „Zemědělství žije“.  Au-
tobusem jsme se vypravili podívat, 
co všechno musí umět a vědět 
moderní zemědělec, aby dokázal 
vypěstovat obilí a starat se o zví-
řata. Prozkoumávali jsme náš jí-
delníček a pátrali, odkud vlastně 
pocházejí potraviny. Různými prak-
tickými činnostmi a pozorováním 
jsme došli k PŘEKVAPIVÉ NOVIN-

V nadcházejícím školním roce 
si paní učitelky ze ZŠ Horní Police 
připravily pro své žáky zajímavé 
zpestření výuky českého jazyka, 
výtvarné výchovy a ICT!

V rámci rozvíjení komunikač-
ních dovedností a multikulturního 
rozhledu našich žáků 1. stupně 
pro ně v letošním školním roce při-

pravujeme spolupráci s českou ško-
lou v chorvatském Daruvaru. Zde 
se naši krajané, kteří se zde v mi-
nulých stoletích usídlili, snaží o za-
chování a udržení českého jazyka, 
zvyklostí a tradic. 

Naše spolupráce s tamní zá-
kladní školou bude spočívat pře-
devším ve vzájemné písemné ko-

munikaci mezi žáky. Zároveň 
bychom v rámci hodin výtvarných 
výchov připravovali vlastnoručně 
malovaná a vyráběná přání k na-
rozeninám, Vánocům či Velikono-
cům. Pro rozšíření znalostí v ob-
lasti informačních komunikač-
ních technologií bychom společně 
při hodině ICT skypovali s našimi 

novými kamarády.
V současné době mají paní uči-

telky celý projekt v komunikaci 
s daruvarskou českou školou a my 
všichni se již teď těšíme na nový 
zážitek, a kdo ví, možná i na nově 
vzniklá přátelství!

Mgr. Veronika Levá,
ZŠ Horní Police
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PRVNÍ „POSLEDNÍ ZVONĚNÍ“ v MŠ STRUŽNICE
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Na konec školního roku se kaž-
dá školka snaží pro děti připravit 
co nejvíce oddychových, zajíma-
vých a lákavých aktivit. Je tomu 
tak i v naší školce ve Velké Buko-
vině. Z těch pravidelných to byl 
školní výlet, Olympiáda, slavnost-
ní šerpování  školáčků. Letos přije-
la za dětmi také VĚDECKÁ LABO-
RATOŘ a děti měly možnost přímo 
ve školce si zahrát na malé vědce 

a z pomocí lektorů si každý doká-
zal vyrobit vlastní „sliz“. Ani snad 
nemusím popisovat, jaký to byl 
pro děti neskutečný zážitek! A pro-
tože se nám to všem moc líbilo, 
určitě si pozveme lektory i příští 
rok a necháme si předvést něja-
kou tu vědeckou show.

Ředitelka MŠ Petra Hlaváčková

MALÍ VĚDCI

Sport

Výzva občanům - vánoční strom
Vzhledem k tomu, že se blíží závěr roku a Obci Horní Police pomalu 
dochází zásoba stromů, které by mohly sloužit jako vánoční, vyzývá-
me všechny, kteří mají na svém pozemku smrk, který ohrožuje jejich 
obydlí či je napaden škůdci a existují důvody pro jeho pokácení, 
aby kontaktovali obecní úřad. Odměnou bude nejen vyřešený prob-
lém, co se stromem, ale také cca měsíc trvající hřejivý pohled 
na osvětlený vánoční strom v centru naší obce. Moc děkujeme 
za Vaše tipy i spolupráci!

a

Již druhou sezónu má za sebou 
florbalová akademie dětí FBC Jes-
třábi Horní Police, která byla za-
řazena do projektu florbalových 
akademií FBC Česká Lípa, kterých 
je na Českolipsku v současnosti 
12 a nové vznikají. 

Byla to sezóna velmi úspěšná. 
Podařilo se všechny hráče týmu Jes-
třábů registrovat u Českého flor-
balu a stali se plnohodnotnými 
členy svého kmenového klubu, 
kterým je FBC Česká Lípa. Na tré-
ninky, které jsou v pondělí, ve stře-
du a dobrovolné v neděli dochází 
vcelku pravidelně kolem 15-20 dětí, 
což považuji za velmi slušný po-
čet. Když k tomu připočteme 15-
20 školkových dětí, které chodí na 
čtvrteční „babyflorbal“, jedná se 
již o slušnou týmovou základnu 
pro budoucnost.

Za velký úspěch také považuji 
nákup krásných nových dresů pro 
náš tým, které financoval Obecní 
úřad Horní Police. Spolu s bran-

kářským vybavením je náš tým, 
co se týče hráčů vybaven plno-
hodnotně. Co nám ovšem stále 
schází, jsou florbalové mantinely. 
Ty jsou velmi důležité pro nácvik 
mnoha herních činností a indivi-
duálních dovedností jednotlivce. 
Navíc-pokud chceme sehrát plno-
hodnotný zápas na domácí půdě, 
tedy v tělocvičně ZŠ Horní Police, 
musíme si mantinely půjčit odji-
nud. Je to finančně, časově i logis-
ticky nákladné a ne vždy jsou jin-
de mantinely volné k zapůjčení. 

Také výsledkově se děti z naší 
akademie stále zlepšují. Několi-
krát za letošní sezónu sehráli vy-
rovnané zápasy s týmy ostatních 
akademií, které mají například star-
ší hráče a tedy jsou logicky herně 
silnější. Krásným vrcholem sezóny 
bylo letošní červnové vítězství na 
florbalovém turnaji akademií v Pro-
vodíně, kde se náš dětský tým 
prezentoval vynikající hrou a pro-
duktivní střelbou. Ovšem stále je 

co zlepšovat a velkým úkolem pro 
příští sezónu bude zařazení a adap-
tace několika prvňáčků do stálé-
ho týmu, který jezdí Horní Polici 
reprezentovat na florbalové tur-
naje (tedy, pokud o to rodiče těch-
to dětí budou mít zájem).

Mimo turnajů se náš tým Jes-
třábů úspěšně zúčastňuje každo-
ročního florbalového kempu aka-

demií na Kvítkově, kde musím 
velmi kladně vyzdvihnout spolu-
práci s paní starostkou Kvítkova, 
která náš florbalový kemp plně 
podporuje a vždy nám připraví 
fantastické podmínky pro uspořá-
dání této akce. Do budoucna (snad 
od října 2019) připravujeme s ve-
dením FBC Česká Lípa, potažmo s 
šéfem florbalových akademií Mar-

Horní Police žije florbalem

kem Dzieržou pravidelnou soutěž 
– ligu akademií a také „výběrový 
tým“ nejlepších hráčů akademií, 
který bude hrát oficiální soutěž. 

Naše florbalová akademie Jes-
třábi Horní Police provádí stálý ná-
bor hráčů ZŠ H. Police. Tréninky 
jsou pro děti, tedy spíš jejich ro-
diče zdarma. Hráči si donesou pou-
ze vlastní obuv, oblečení a hokej-
ku. Ovšem nezapomínáme ani na 
„externí“ hráče našeho týmu Jes-
třábů, kteří s námi zažívají radosti 
i prohry na všech zápasech a tur-
najích. Také tito hráči jsou nedíl-

nou součástí týmu.
Na závěr bych velmi ocenil spo-

lupráci a podporu několika orga-
nizací a skvělých lidiček. V prvé 
řadě bych rád poděkoval své že-
ně, která nemá problém s finanč-
ní podporou týmu, co se týče ná-
kupu různého tréninkového vyba-
vení z vlastních prostředků. Rád 
bych poděkoval dětem za jejich 
dosavadní přístup k tréninkům i 
zápasům, obětavým rodičům za 
fantastickou podporu a dovoz dě-
tí na turnaje. Velké poděkování 
patří družině a MŠ Horní Police za 

spolupráci, ZŠ Horní Police za 
poskytnutí tělocvičny, trenérům 
ostatních akademií, FBC Česká 
Lípa a Markovi Dzieržovi za po-
moc a skvělý přístup při organi-
zaci tréninků a akcí pro naše děti 
z akademií.

Pokud bude mít kdokoli dotaz 
ohledně činnosti naší florbalové 
akademie, může nás navštívit na 
tréninku, nebo se spojit telefo-
nicky na čísle 727 936 169. 

Nová sezóna - nové výzvy! 
Nebojte zapojit své děti do flor-
balu v Horní Polici. Naučí se nový 

sport, budou se hýbat. Naučí se 
pracovat pro tým. Užijí si spoustu 
legrace, zábavy, dřiny i napětí!
 

S pozdravem trenér Jestřábů 
Michal Toráň 

Vážení čtenáři, jak jste zcela 
jistě zaregistrovali, Fotbalový klub 
Velká Bukovina obnovil svoji čin-
nost a účast v soutěži. Na po-
čátku všeho byla otázka starosty 
k některým hráčům a vedení klu-
bu, zda chtějí a co lze udělat pro-
to, aby se v Bukovině začal znovu 
hrát fotbal. Z těchto rozhovorů 
vyplynulo, že zájem hráčů je, ale 
vlastně není trenér. Starosta oslo-
vil pana Jiřího Černého, který bez 
velkého rozhodování řekl, že je 
ochoten začít mužstvo trénovat a 
popřípadě sehnat i nějaké hráče 

pro doplnění mančaftu. Proběhla 
schůzka starosty a nového výboru 
FK na obecním úřadu, kde se do-
hodly jasné podmínky spolupráce 
mezi obcí a FK. Zastupitelstvo ob-
ce schválilo žádost FK o finanční 
podporu ve výši 50 000.- Kč na 
činnost klubu pro rok 2019. Další 
schůzka proběhla na fotbalovém 
hřišti za účasti hráčů samotných, 
kde jim bylo vše znovu tlumočeno 
a další osud FK je vlastně jen a 
jen v jejich rukou. Myslím, že chla-
pi si tuto skutečnost uvědomili a 
ve svém úsilí vydrží. Přeji jim do 

budoucna mnoho vstřelených gó-
lů, vyhraných utkání, žádná zraně-
ní, hodně spokojených diváků a 

vytrvalosti ve své činnosti.          
Jaroslav Kucharovič, 

starosta obce  

DO BUKOVINY SE VRACÍ FOTBAL

Letos již jubilejní 25. ročník bě-
hu „Žandovská desítka“ opět při-
pravují pořadatelé SK Spartak Žan-
dov za přispění hlavních sponzorů 
Města Žandov a fi Sauer Žandov a.s. 
Termín tradiční druhou listopado-
vou neděli tedy 10.11.2019. Po-
časí v tomto termínu bývá různé, 
zažili jsme zde už mráz i sníh, deš-
tivo, ale i babí léto s příjemnou 
běžeckou teplotou. Správné spor-
tovce ale nepřízeň počasí neodra-
dí. Místo konání a starty u turis-
tické chaty SK Spartak u koupa-
liště, prezentace od 8:00 hod. prv-
ní starty dětských kategorií v 9:30 
hod. Pro nejmenší děti připraveny 
trasy od 100 m. Pro dospělé hlav-
ní závod na 10 km (přesněji 9,6 
km) startuje v 11:30 hod. a trasa 

vede po silnici, dále ke Karlovs-
kým rybníkům částečné po nauč-
né stezce lesem k Černému rybní-
ku a po silnici zpět. I letos mají 
místní borci a z nejbližších okol-
ních obcí vypsanou svou kategorii 
s cenami, je tedy ještě čas trochu 
potrénovat. Připomínáme, že vlo-
ni zvítězili v kategorii mužů Petr 
Zuda v čase 32:30,0 min. a Zuza-
na Rusínová 37:10,2 min. oda z 
Ústí nad Labem. Nejrychlejší do-
mácí běžec byl Jakub Marvan ze 
Žandova časem 42:49,0 min. Tra-
ťový rekord Petra Klimeše 30:38,1 
min. z roku 1999 stojí příliš vyso-
ko bude těžko k překonání, ale 
kdo ví. Běh je také závěrečným 
závodem běžeckého seriálu „Okres-
ní běžecká liga“, takže zveme 

všechny vyznavače zdravého po-
hybu co se chtějí porovnat se sou-
peři ke startu. Možná že letošní 

roční bude již závěrečný, ale 
uvidíme.

Slaměný Odřich 

Pozvánka na běžecký závod „Žandovská desítka“
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Na konec školního roku se kaž-
dá školka snaží pro děti připravit 
co nejvíce oddychových, zajíma-
vých a lákavých aktivit. Je tomu 
tak i v naší školce ve Velké Buko-
vině. Z těch pravidelných to byl 
školní výlet, Olympiáda, slavnost-
ní šerpování  školáčků. Letos přije-
la za dětmi také VĚDECKÁ LABO-
RATOŘ a děti měly možnost přímo 
ve školce si zahrát na malé vědce 

a z pomocí lektorů si každý doká-
zal vyrobit vlastní „sliz“. Ani snad 
nemusím popisovat, jaký to byl 
pro děti neskutečný zážitek! A pro-
tože se nám to všem moc líbilo, 
určitě si pozveme lektory i příští 
rok a necháme si předvést něja-
kou tu vědeckou show.

Ředitelka MŠ Petra Hlaváčková

MALÍ VĚDCI

Sport

Výzva občanům - vánoční strom
Vzhledem k tomu, že se blíží závěr roku a Obci Horní Police pomalu 
dochází zásoba stromů, které by mohly sloužit jako vánoční, vyzývá-
me všechny, kteří mají na svém pozemku smrk, který ohrožuje jejich 
obydlí či je napaden škůdci a existují důvody pro jeho pokácení, 
aby kontaktovali obecní úřad. Odměnou bude nejen vyřešený prob-
lém, co se stromem, ale také cca měsíc trvající hřejivý pohled 
na osvětlený vánoční strom v centru naší obce. Moc děkujeme 
za Vaše tipy i spolupráci!

a

Již druhou sezónu má za sebou 
florbalová akademie dětí FBC Jes-
třábi Horní Police, která byla za-
řazena do projektu florbalových 
akademií FBC Česká Lípa, kterých 
je na Českolipsku v současnosti 
12 a nové vznikají. 

Byla to sezóna velmi úspěšná. 
Podařilo se všechny hráče týmu Jes-
třábů registrovat u Českého flor-
balu a stali se plnohodnotnými 
členy svého kmenového klubu, 
kterým je FBC Česká Lípa. Na tré-
ninky, které jsou v pondělí, ve stře-
du a dobrovolné v neděli dochází 
vcelku pravidelně kolem 15-20 dětí, 
což považuji za velmi slušný po-
čet. Když k tomu připočteme 15-
20 školkových dětí, které chodí na 
čtvrteční „babyflorbal“, jedná se 
již o slušnou týmovou základnu 
pro budoucnost.

Za velký úspěch také považuji 
nákup krásných nových dresů pro 
náš tým, které financoval Obecní 
úřad Horní Police. Spolu s bran-

kářským vybavením je náš tým, 
co se týče hráčů vybaven plno-
hodnotně. Co nám ovšem stále 
schází, jsou florbalové mantinely. 
Ty jsou velmi důležité pro nácvik 
mnoha herních činností a indivi-
duálních dovedností jednotlivce. 
Navíc-pokud chceme sehrát plno-
hodnotný zápas na domácí půdě, 
tedy v tělocvičně ZŠ Horní Police, 
musíme si mantinely půjčit odji-
nud. Je to finančně, časově i logis-
ticky nákladné a ne vždy jsou jin-
de mantinely volné k zapůjčení. 

Také výsledkově se děti z naší 
akademie stále zlepšují. Několi-
krát za letošní sezónu sehráli vy-
rovnané zápasy s týmy ostatních 
akademií, které mají například star-
ší hráče a tedy jsou logicky herně 
silnější. Krásným vrcholem sezóny 
bylo letošní červnové vítězství na 
florbalovém turnaji akademií v Pro-
vodíně, kde se náš dětský tým 
prezentoval vynikající hrou a pro-
duktivní střelbou. Ovšem stále je 

co zlepšovat a velkým úkolem pro 
příští sezónu bude zařazení a adap-
tace několika prvňáčků do stálé-
ho týmu, který jezdí Horní Polici 
reprezentovat na florbalové tur-
naje (tedy, pokud o to rodiče těch-
to dětí budou mít zájem).

Mimo turnajů se náš tým Jes-
třábů úspěšně zúčastňuje každo-
ročního florbalového kempu aka-

demií na Kvítkově, kde musím 
velmi kladně vyzdvihnout spolu-
práci s paní starostkou Kvítkova, 
která náš florbalový kemp plně 
podporuje a vždy nám připraví 
fantastické podmínky pro uspořá-
dání této akce. Do budoucna (snad 
od října 2019) připravujeme s ve-
dením FBC Česká Lípa, potažmo s 
šéfem florbalových akademií Mar-

Horní Police žije florbalem

kem Dzieržou pravidelnou soutěž 
– ligu akademií a také „výběrový 
tým“ nejlepších hráčů akademií, 
který bude hrát oficiální soutěž. 

Naše florbalová akademie Jes-
třábi Horní Police provádí stálý ná-
bor hráčů ZŠ H. Police. Tréninky 
jsou pro děti, tedy spíš jejich ro-
diče zdarma. Hráči si donesou pou-
ze vlastní obuv, oblečení a hokej-
ku. Ovšem nezapomínáme ani na 
„externí“ hráče našeho týmu Jes-
třábů, kteří s námi zažívají radosti 
i prohry na všech zápasech a tur-
najích. Také tito hráči jsou nedíl-

nou součástí týmu.
Na závěr bych velmi ocenil spo-

lupráci a podporu několika orga-
nizací a skvělých lidiček. V prvé 
řadě bych rád poděkoval své že-
ně, která nemá problém s finanč-
ní podporou týmu, co se týče ná-
kupu různého tréninkového vyba-
vení z vlastních prostředků. Rád 
bych poděkoval dětem za jejich 
dosavadní přístup k tréninkům i 
zápasům, obětavým rodičům za 
fantastickou podporu a dovoz dě-
tí na turnaje. Velké poděkování 
patří družině a MŠ Horní Police za 

spolupráci, ZŠ Horní Police za 
poskytnutí tělocvičny, trenérům 
ostatních akademií, FBC Česká 
Lípa a Markovi Dzieržovi za po-
moc a skvělý přístup při organi-
zaci tréninků a akcí pro naše děti 
z akademií.

Pokud bude mít kdokoli dotaz 
ohledně činnosti naší florbalové 
akademie, může nás navštívit na 
tréninku, nebo se spojit telefo-
nicky na čísle 727 936 169. 

Nová sezóna - nové výzvy! 
Nebojte zapojit své děti do flor-
balu v Horní Polici. Naučí se nový 

sport, budou se hýbat. Naučí se 
pracovat pro tým. Užijí si spoustu 
legrace, zábavy, dřiny i napětí!
 

S pozdravem trenér Jestřábů 
Michal Toráň 

Vážení čtenáři, jak jste zcela 
jistě zaregistrovali, Fotbalový klub 
Velká Bukovina obnovil svoji čin-
nost a účast v soutěži. Na po-
čátku všeho byla otázka starosty 
k některým hráčům a vedení klu-
bu, zda chtějí a co lze udělat pro-
to, aby se v Bukovině začal znovu 
hrát fotbal. Z těchto rozhovorů 
vyplynulo, že zájem hráčů je, ale 
vlastně není trenér. Starosta oslo-
vil pana Jiřího Černého, který bez 
velkého rozhodování řekl, že je 
ochoten začít mužstvo trénovat a 
popřípadě sehnat i nějaké hráče 

pro doplnění mančaftu. Proběhla 
schůzka starosty a nového výboru 
FK na obecním úřadu, kde se do-
hodly jasné podmínky spolupráce 
mezi obcí a FK. Zastupitelstvo ob-
ce schválilo žádost FK o finanční 
podporu ve výši 50 000.- Kč na 
činnost klubu pro rok 2019. Další 
schůzka proběhla na fotbalovém 
hřišti za účasti hráčů samotných, 
kde jim bylo vše znovu tlumočeno 
a další osud FK je vlastně jen a 
jen v jejich rukou. Myslím, že chla-
pi si tuto skutečnost uvědomili a 
ve svém úsilí vydrží. Přeji jim do 

budoucna mnoho vstřelených gó-
lů, vyhraných utkání, žádná zraně-
ní, hodně spokojených diváků a 

vytrvalosti ve své činnosti.          
Jaroslav Kucharovič, 

starosta obce  

DO BUKOVINY SE VRACÍ FOTBAL

Letos již jubilejní 25. ročník bě-
hu „Žandovská desítka“ opět při-
pravují pořadatelé SK Spartak Žan-
dov za přispění hlavních sponzorů 
Města Žandov a fi Sauer Žandov a.s. 
Termín tradiční druhou listopado-
vou neděli tedy 10.11.2019. Po-
časí v tomto termínu bývá různé, 
zažili jsme zde už mráz i sníh, deš-
tivo, ale i babí léto s příjemnou 
běžeckou teplotou. Správné spor-
tovce ale nepřízeň počasí neodra-
dí. Místo konání a starty u turis-
tické chaty SK Spartak u koupa-
liště, prezentace od 8:00 hod. prv-
ní starty dětských kategorií v 9:30 
hod. Pro nejmenší děti připraveny 
trasy od 100 m. Pro dospělé hlav-
ní závod na 10 km (přesněji 9,6 
km) startuje v 11:30 hod. a trasa 

vede po silnici, dále ke Karlovs-
kým rybníkům částečné po nauč-
né stezce lesem k Černému rybní-
ku a po silnici zpět. I letos mají 
místní borci a z nejbližších okol-
ních obcí vypsanou svou kategorii 
s cenami, je tedy ještě čas trochu 
potrénovat. Připomínáme, že vlo-
ni zvítězili v kategorii mužů Petr 
Zuda v čase 32:30,0 min. a Zuza-
na Rusínová 37:10,2 min. oda z 
Ústí nad Labem. Nejrychlejší do-
mácí běžec byl Jakub Marvan ze 
Žandova časem 42:49,0 min. Tra-
ťový rekord Petra Klimeše 30:38,1 
min. z roku 1999 stojí příliš vyso-
ko bude těžko k překonání, ale 
kdo ví. Běh je také závěrečným 
závodem běžeckého seriálu „Okres-
ní běžecká liga“, takže zveme 

všechny vyznavače zdravého po-
hybu co se chtějí porovnat se sou-
peři ke startu. Možná že letošní 

roční bude již závěrečný, ale 
uvidíme.

Slaměný Odřich 

Pozvánka na běžecký závod „Žandovská desítka“
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svůj vývoj.  V roce 2016 se nám 
na hřiště poprvé podívala divoká 
prasata a část hrací plochy nám 
opakovaně zryla. Bylo to hrozné! 
V pátek před sobotním mistrovs-
kým utkáním nám divoká prasata 
zryla čtvrtku hřiště. Poté co jsme 
drny daly zpět a hřiště uválcovali, 
přijdeme v sobotu ráno a nestačí-
me se divit, hřiště znovu zryté! To-
to se nám ještě párkrát opakova-
lo v průběhu podzimu a na za-
čátku jara. Museli jsme s tím nut-
ně něco udělat. Jediná možnost, 
jak hřiště uchránit, bylo vybudo-
vat oplocení kolem hrací plochy. 
Za pomoci Města Žandov a vlast-
ními silami se nám během září a 
října 2017 podařilo oplotit celou 
hrací plochu. 

Nyní jsme mohli začít uvažo-
vat o zkvalitnění hrací plochy. Hra-
cí plocha je využívána celý týden 
pro tréninky a víkendová utkání. 
Také hrací ploše neprospívá zalé-
vání během celého dne, když teplo-
měr ukazuje 30 °C  ve stínu. Po kon-
ci fotbalové sezony 2017/2018 
jsme za finanční podpory fy. Hoer-
biger Žandov a Sauer Žandov ne-
chali provést firmou Eurogreen 
aerifikaci hrací plochy včetně pro-
pískování a dosetí osiva. Bohužel 

léto 2018 bylo velmi teplé a bez 
dešťových srážek. Ukázalo se, že i 
s každodenním zavlažováním hra-
cí plochy nejsme schopni dodat 
trávníku potřebnou závlahu. Nej-
více o tom může vyprávět Zdeněk 
Novák, který každý den ráno, do-
poledne, odpoledne a večer trpěli-
vě přenášel zavlažovací zařízení a 
díky němu se hřiště udrželo alespoň 
trochu zelené. V tu chvíli jsme si 
uvědomili, že jestli chceme inves-
tovat peníze do zkvalitnění hrací 
plochy, musíme mít kvalitní zavla-
žovací systém. Po odsouhlasení au-
tomatického závlahového systé-
mu pro hrací plochu na schůzi SK 
Spartak Žandov na začátku roku 
2019, jsme se pustili do hledání 
firem, které se zabývají realizací. 
Po obdržení konkurenčních nabí-
dek jsme zašli na Město Žandov, 
vysvětlili náš záměr a předložili na-
bídky. Po schválení projektu zastu-
pitelstvem města Žandov, kdy všich-
ni zastupitelé včetně vedení měs-
ta hlasovali pro realizaci, už nic 
nebránilo v cestě automatickou 
závlahu realizovat. Součástí za-
vlažovacího systému je také jím-
ka, která slouží jako potřebný zdroj 
vody pro zavlažení celé hrací plo-
chy v dostatečné míře v daném 

Žandovský fotbal

čase. Při vyhloubení jámy a usaze-
ní jímky nám velmi pomohlo Měs-
to. Celou akci bylo nutné realizo-
vat během několika málo dní, 
abychom předešli možnému ne-
štěstí, že by někdo mohl do jámy 
pro jímku spadnout nebo jí 
zavalila zemina. Chtěli bychom 
poděkovat vedení i pracovníkům 
Města Žandov za flexibilitu a po-
moc při této akci. Po dvou měsíč-
ním provoze automatické závlahy 
můžeme konstatovat, že takto krás-
né hřiště jsme ještě neměli. Nic-
méně není to ještě „pažit“, ale na 
tom teď můžeme zapracovat.

Chtěli bychom i nadále zlepšo-
vat a zkvalitňovat nejen hrací plo-

chu, ale také zázemí kabin. Ostat-
ně kabiny je téma, které nás dlou-
hodobě trápí. Jedná se o starou 
budovu a otázkou je, jestli má smysl 
do budovy investovat peníze nebo 
postavit nové kabiny. Špatná stře-
cha, vlhké zdivo, pohupující se 
podlaha ve sprchách, netěsná ok-
na a dveře, které znemožní vytá-
pění hlavně v chladných měsících, 
oddělené WC pro veřejnost atd. 
Je to téma, kterému se budeme 
určitě věnovat v nejbližším ob-
dobí.

Na závěr děkujeme všem, kteří 
nám pomáhají a podporují žan-
dovský fotbal.

Tomáš Vaníček, Václav Pluhař

Žandovský fotbal pokračuje ve 
výchově mladých fotbalistů. Pro 
tuto sezónu máme přihlášené dva 
oddíly starší přípravky, starší žáky 
a A mužstvo. Jediný problém jsme 
měli s přihlášením mladšího doros-
tu, který jsme původně přihlásili do 
okresní soutěže dorostu. Bohužel 
ze všech okresních celků jsme byli 
jediný tým se zájmem o okresní 
soutěž dorostu. Tím pádem nám 
bylo nabídnuto přihlásit mladší do-
rost do krajské soutěže. Vzhledem 
k náročnosti krajské soutěže na 
přípravu dorostenců pro mistrovs-
ká utkání jsme hledali vhodného 
trenéra a vlastně celý realizační 
tým. Bohužel se nám toto nepo-
vedlo a mladší dorost jsme ne-
mohli do soutěže přihlásit. Už nás 
moc není těch, kteří mají chuť, 
vůli a čas se věnovat pravidelně 
třikrát v týdnu po celý rok tréno-
vání a výchově nových fotbalistů. 
Proto oceňuji všechny trenéry, kteří 
se podíleli a podílejí na budování 
žandovského fotbalu.  

Na druhou stranu jsme rádi, že 
kluci s fotbalem neskončili a našli 
využití v Šachově, v Horní Polici 
nebo v Arsenalu Česká Lípa. Nej-
více nás těší, že kluci se uplatnili 
hlavně v Horní Polici, kde pod ve-
dení zkušeného trenéra Vladi-
míra Votavy dostávají příležitosti 
v mistrovských utkáních. Možná 
se budete ptát, proč se neposunu-
li do A mužů a nezůstali v Žan-
dově. Důvodem je, že se jedná o 

kluky ve věku 15-16 let a pro 
dospělý krajský fotbal ještě nema-
jí potřebnou kvalitu, sílu a rych-
lost. Tyto přednosti mohou získat 
právě v okresních soutěžích a tře-
ba se za rok vrátit do Žandova, 
kde s fotbalem začínali a fotbalu 
se učili. 

A muži se po nepovedeném 
podzimu 2018 a změně trenéra 
na začátku zimní přípravy 2019 
posunuli na konečné šesté místo 
II. třídy okresní soutěže. Díky ne-
zájmu ostatních mužstev z čela 
tabulky jsme přijmuli nabídnutou 
příležitost a to po roční odmlce 
jsme se vrátili zpět do krajské 
soutěže B – třídy. Pro krajskou 
soutěž jsme potřebovali doplnit 
mužstvo. Z Horní Police přišel 
Pavel Heřmánek, z Arsenalu Čes-
ká Lípa se vrátil Martin Šlechta a 
z Nového Boru přišel Jakub Va-
cek. Dále se nám podařilo také 
udržet Lukáše Vaníčka, o kterého 
má dlouhodobý zájem Skalice. Zá-
roveň se do mužstva zapracová-
vají naše mladé naděje Denis Ku-
čera, Karel Loukota, Václav Trégr 
ml. a Jakub Cielecki.

Fotbalová kvalita není jen o kva-
litách jednotlivců a potažmo celé-
ho týmu, ale také o kvalitě hrací 
plochy. Z tohoto pohledu se nám 
letos povedlo za pomoci Města 
Žandov zrealizovat automatickou 
závlahu celé hrací plochy. Myšlen-
ky na zavlažovací systém jsme 
měli již v roce 2006, ale vše má 
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svůj vývoj.  V roce 2016 se nám 
na hřiště poprvé podívala divoká 
prasata a část hrací plochy nám 
opakovaně zryla. Bylo to hrozné! 
V pátek před sobotním mistrovs-
kým utkáním nám divoká prasata 
zryla čtvrtku hřiště. Poté co jsme 
drny daly zpět a hřiště uválcovali, 
přijdeme v sobotu ráno a nestačí-
me se divit, hřiště znovu zryté! To-
to se nám ještě párkrát opakova-
lo v průběhu podzimu a na za-
čátku jara. Museli jsme s tím nut-
ně něco udělat. Jediná možnost, 
jak hřiště uchránit, bylo vybudo-
vat oplocení kolem hrací plochy. 
Za pomoci Města Žandov a vlast-
ními silami se nám během září a 
října 2017 podařilo oplotit celou 
hrací plochu. 

Nyní jsme mohli začít uvažo-
vat o zkvalitnění hrací plochy. Hra-
cí plocha je využívána celý týden 
pro tréninky a víkendová utkání. 
Také hrací ploše neprospívá zalé-
vání během celého dne, když teplo-
měr ukazuje 30 °C  ve stínu. Po kon-
ci fotbalové sezony 2017/2018 
jsme za finanční podpory fy. Hoer-
biger Žandov a Sauer Žandov ne-
chali provést firmou Eurogreen 
aerifikaci hrací plochy včetně pro-
pískování a dosetí osiva. Bohužel 

léto 2018 bylo velmi teplé a bez 
dešťových srážek. Ukázalo se, že i 
s každodenním zavlažováním hra-
cí plochy nejsme schopni dodat 
trávníku potřebnou závlahu. Nej-
více o tom může vyprávět Zdeněk 
Novák, který každý den ráno, do-
poledne, odpoledne a večer trpěli-
vě přenášel zavlažovací zařízení a 
díky němu se hřiště udrželo alespoň 
trochu zelené. V tu chvíli jsme si 
uvědomili, že jestli chceme inves-
tovat peníze do zkvalitnění hrací 
plochy, musíme mít kvalitní zavla-
žovací systém. Po odsouhlasení au-
tomatického závlahového systé-
mu pro hrací plochu na schůzi SK 
Spartak Žandov na začátku roku 
2019, jsme se pustili do hledání 
firem, které se zabývají realizací. 
Po obdržení konkurenčních nabí-
dek jsme zašli na Město Žandov, 
vysvětlili náš záměr a předložili na-
bídky. Po schválení projektu zastu-
pitelstvem města Žandov, kdy všich-
ni zastupitelé včetně vedení měs-
ta hlasovali pro realizaci, už nic 
nebránilo v cestě automatickou 
závlahu realizovat. Součástí za-
vlažovacího systému je také jím-
ka, která slouží jako potřebný zdroj 
vody pro zavlažení celé hrací plo-
chy v dostatečné míře v daném 

Žandovský fotbal

čase. Při vyhloubení jámy a usaze-
ní jímky nám velmi pomohlo Měs-
to. Celou akci bylo nutné realizo-
vat během několika málo dní, 
abychom předešli možnému ne-
štěstí, že by někdo mohl do jámy 
pro jímku spadnout nebo jí 
zavalila zemina. Chtěli bychom 
poděkovat vedení i pracovníkům 
Města Žandov za flexibilitu a po-
moc při této akci. Po dvou měsíč-
ním provoze automatické závlahy 
můžeme konstatovat, že takto krás-
né hřiště jsme ještě neměli. Nic-
méně není to ještě „pažit“, ale na 
tom teď můžeme zapracovat.

Chtěli bychom i nadále zlepšo-
vat a zkvalitňovat nejen hrací plo-

chu, ale také zázemí kabin. Ostat-
ně kabiny je téma, které nás dlou-
hodobě trápí. Jedná se o starou 
budovu a otázkou je, jestli má smysl 
do budovy investovat peníze nebo 
postavit nové kabiny. Špatná stře-
cha, vlhké zdivo, pohupující se 
podlaha ve sprchách, netěsná ok-
na a dveře, které znemožní vytá-
pění hlavně v chladných měsících, 
oddělené WC pro veřejnost atd. 
Je to téma, kterému se budeme 
určitě věnovat v nejbližším ob-
dobí.

Na závěr děkujeme všem, kteří 
nám pomáhají a podporují žan-
dovský fotbal.

Tomáš Vaníček, Václav Pluhař

Žandovský fotbal pokračuje ve 
výchově mladých fotbalistů. Pro 
tuto sezónu máme přihlášené dva 
oddíly starší přípravky, starší žáky 
a A mužstvo. Jediný problém jsme 
měli s přihlášením mladšího doros-
tu, který jsme původně přihlásili do 
okresní soutěže dorostu. Bohužel 
ze všech okresních celků jsme byli 
jediný tým se zájmem o okresní 
soutěž dorostu. Tím pádem nám 
bylo nabídnuto přihlásit mladší do-
rost do krajské soutěže. Vzhledem 
k náročnosti krajské soutěže na 
přípravu dorostenců pro mistrovs-
ká utkání jsme hledali vhodného 
trenéra a vlastně celý realizační 
tým. Bohužel se nám toto nepo-
vedlo a mladší dorost jsme ne-
mohli do soutěže přihlásit. Už nás 
moc není těch, kteří mají chuť, 
vůli a čas se věnovat pravidelně 
třikrát v týdnu po celý rok tréno-
vání a výchově nových fotbalistů. 
Proto oceňuji všechny trenéry, kteří 
se podíleli a podílejí na budování 
žandovského fotbalu.  

Na druhou stranu jsme rádi, že 
kluci s fotbalem neskončili a našli 
využití v Šachově, v Horní Polici 
nebo v Arsenalu Česká Lípa. Nej-
více nás těší, že kluci se uplatnili 
hlavně v Horní Polici, kde pod ve-
dení zkušeného trenéra Vladi-
míra Votavy dostávají příležitosti 
v mistrovských utkáních. Možná 
se budete ptát, proč se neposunu-
li do A mužů a nezůstali v Žan-
dově. Důvodem je, že se jedná o 

kluky ve věku 15-16 let a pro 
dospělý krajský fotbal ještě nema-
jí potřebnou kvalitu, sílu a rych-
lost. Tyto přednosti mohou získat 
právě v okresních soutěžích a tře-
ba se za rok vrátit do Žandova, 
kde s fotbalem začínali a fotbalu 
se učili. 

A muži se po nepovedeném 
podzimu 2018 a změně trenéra 
na začátku zimní přípravy 2019 
posunuli na konečné šesté místo 
II. třídy okresní soutěže. Díky ne-
zájmu ostatních mužstev z čela 
tabulky jsme přijmuli nabídnutou 
příležitost a to po roční odmlce 
jsme se vrátili zpět do krajské 
soutěže B – třídy. Pro krajskou 
soutěž jsme potřebovali doplnit 
mužstvo. Z Horní Police přišel 
Pavel Heřmánek, z Arsenalu Čes-
ká Lípa se vrátil Martin Šlechta a 
z Nového Boru přišel Jakub Va-
cek. Dále se nám podařilo také 
udržet Lukáše Vaníčka, o kterého 
má dlouhodobý zájem Skalice. Zá-
roveň se do mužstva zapracová-
vají naše mladé naděje Denis Ku-
čera, Karel Loukota, Václav Trégr 
ml. a Jakub Cielecki.

Fotbalová kvalita není jen o kva-
litách jednotlivců a potažmo celé-
ho týmu, ale také o kvalitě hrací 
plochy. Z tohoto pohledu se nám 
letos povedlo za pomoci Města 
Žandov zrealizovat automatickou 
závlahu celé hrací plochy. Myšlen-
ky na zavlažovací systém jsme 
měli již v roce 2006, ale vše má 



MĚSTO ŽANDOV

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne  
24. 6. 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)Vyřazení § 7 bodu 3 z jednacího řádu 

města Žandov – návrhová komise.
b)Ověřovatele zápisu a program jednání.
c)Smlouvu s firmou SaM Děčín vč. po-

věření starosty podpisu smlouvy na 
opravu komunikace ulice Potoční II. 
etapa ve výši 1.045.206,50 Kč bez 

DPH.
d)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu č. IP-12-4009620/VB01 
vč. podpisu smlouvy.

e)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na pozemku p.č. 286 vč. 
podpisu smlouvy.

f)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 3.000,- Kč pro Linku bezpečí. 

2.N e s c h v a l u j e
a)Finanční dar pro společnost Falco.
b)Doplnění programu na další zastupi-

telstvo města Žandov o následující 
body:

1. Vypsat výběrové řízení na dodava-
tele herních prvků pro zřízení Děts-
kého hřiště na p.p.č. 299 v k.ú. Žan-
dov u České Lípy
2. Vypsat výběrové řízení na dodava-
tele pergoly 9x5m, ohniště a odpad-
kového koše na p.p.č.132/1 v k.ú. 
Heřmanice u Žandova
3. Vypsat výběrové řízení na dodava-
tele pergoly 9x5 m, ohniště a odpad-
kového koše na p.p.č.93/1 v k.ú. 
Valteřice u Žandova
4. Částečná revokace usnesení 1f) z 
1.ZM z 17.12.2018
5. Revokace usnesení z 2. ZM 1f) z 
12.11.2018

6. Vypsat výběrové řízení na přístře-
šek pro nové autobusové zastávky včet-
ně zpevněných ploch v k.ú. Valteřice 
u Žandova a v  v k.ú. Heřmanice u 
Žandova v celkovém počtu 3 ks.
7. Projektová dokumentace na chod-
ník k fotbalovému hřišti

3.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 9. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 27. června 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 (us-
nesení č. 9 / 34 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 9. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 9 / 35 / 2019).

-ZO schvaluje účetní závěrku Základní 
školy Horní Police za rok 2018 sesta-
vovanou k rozvahovému dni (usnese-
ní č. 9 / 36 / 2019).

-ZO schvaluje rozdělení hospodářs-
kého výsledku Základní školy Horní 
Police za rok 2018, zisk ve výši 
129 311,81 Kč převést na účet 413 
rezervní fond (usnesení č. 9 / 37 / 

2019).
-ZO schvaluje účetní závěrku Mateřs-

ké školy Horní Police za rok 2018 
sestavovanou k rozvahovému dni 
(usnesení č. 9 / 38 / 2019).

-ZO schvaluje rozdělení hospodářs-
kého výsledku Mateřské školy Horní 
Police za rok 2018, zisk ve výši 
14 740,21 Kč převést na účet 413 
rezervní fond (usnesení č. 9 / 39 / 
2019).

-ZO schvaluje účetní závěrku obce za 
rok 2018 sestavovanou k rozvahové-
mu dni (usnesení č. 9 / 40 / 2019).

-ZO schvaluje závěrečný účet obce za 
rok 2018 s celoročním hospodařením 
bez výhrad včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2018 (usnesení č. 9 / 41 / 2019).

-ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o 
výkonu funkce pověřence na ochranu 
osobních údajů v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu 

dodatku (usnesení č. 9 / 42 / 2019).
-ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

služeb na odstraňování jedlých olejů 
a tuků v předloženém znění a po-
věřuje starostu k podpisu smlouvy 
(usnesení č. 9 / 43 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 
Okna Moravčík s.r.o. na výměnu oken 
v jídelně a kuchyni Základní školy ve 
výši 58 726 Kč v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu smlou-
vy (usnesení č. 9 / 44 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o dílo na re-
konstrukci elektroinstalace v levé po-
lovině budovy MŠ ve výši 284 960 Kč 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu smlouvy (usnesení č. 
9 / 45 / 2019).

-ZO schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné 
smlouvě číslo 0016064747 s Českou 
podnikatelskou pojišťovnou, a.s. 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu dodatku pojistné 

smlouvy (usnesení č. 9 / 46 / 2019).
-ZO odkládá žádost o koupi pozemku 

p. č. 513/4.
-ZO neschvaluje dar ve výši 1 000 Kč 

pro Záchrannou stanici Falco Dolní 
Týnec dle předložené žádosti.

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
4/2019 ve výši 191 216 Kč na straně 
příjmů, 191 216 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 9 / 
47 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 
OXION energy s.r.o. na vypracování 
závěrečné monitorovací zprávy na 
akci „Úspory energií – zateplení ma-
teřské školy – Obec Horní Police“ ve 
výši 15 000 Kč v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu smlou-
vy (usnesení č. 9 / 48 / 2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 10. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 29. srpna 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. 10 / 49 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 10. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 10 / 50 / 2019).

-Zastupitelstvo obce Horní Police ově-
řilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, že návrh Územního plánu Horní 
Police není v rozporu s politikou územ-
ního rozvoje, s územně plánovací do-

kumentací vydanou krajem a se sta-
novisky dotčených orgánů nebo sta-
noviskem krajského úřadu. Zastupi-
telstvo obce vydává ve smyslu usta-
novení § 6 odst. 5 písm. c) sta-
vebního zákona za použití ustano-
vení § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s ustanovením § 171-174 
správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plá-
novací dokumentaci a způsobu evi-
dence územně plánovací činnosti, for-
mou opatření obecné povahy Územní 
plán Horní Police (usnesení č. 10 / 51 
/ 2019).

-ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ 
Horní Police o 500 000 Kč pro rok 
2019. Finanční prostředky budou po-
užity na nákup 23 ks samostatných 
PC (usnesení č. 10 / 52 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-

vě o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IE-12-
4006497/001 dle schváleného ceníku 
věcných břemen v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu (usne-
sení č. 10 / 53 / 2019).

-ZO neschvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.č. 849/1 o výměře stejné 
jako p.č.849/3 za cenu 20 Kč/m² dle 
předloženého návrhu 

-ZO neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.č. 849/1 o výměře cca 
1 000 m² dle předloženého návrhu

-ZO schvaluje dar ve výši 10 000 Kč 
na pořádání akce k příležitosti za-
ložení značky Achilles a Schneider a 
spol. v roce 2019 dle přiložené 
žádosti (usnesení č. 10 / 54 / 2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 5 000 Kč na 
pořádání kulturní akce „Hornopolický 
dvoutakt“ v roce 2019 dle předlože-
né žádosti (usnesení č. 10 / 55 / 2019).

-ZO neschvaluje dar ve výši 1000,- Kč 

pro Asociaci rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR, z.s., klub 
„Radost“ dle předložené žádosti.

-ZO schvaluje Smlouvu s KSSLK p. o. o 
možnosti provést stavbu na cizím po-
zemku parc. č. 848/1, 846, 222 v 
předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usnesení č. 10 / 56 / 
2019).

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2019 ve výši 347 790 Kč na straně 
příjmů, 347 790 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 10 / 
57 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o poskytování 
odborných služeb č. 110864/2019 se 
společností AXIOM engineering s.r.o. 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usnesení č. 10 / 58 / 
2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

-32- 3/2019Sport -33-3/2019 Usnesení

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 minut. Do turnaje se přihlási-
lo 5 týmů (Černí jezdci, Tygři, Se-

káči, Dřeváci a Rakety). Tým moh-
ly tvořit dívky i chlapci. Jako cena 
pro vítěze turnaje byl fotbalový 
míč Adidas, samozřejmě každý tým 
obdržel balíček dobrot :-). Během 
turnaje přišlo vhod také grilování 
a občerstvení (pitný režim i špe-
káčky pro děti zdarma). Zápasy 
byly dramatické, přinesly mnoho 
napínavých momentů, ale při hře 
jsme si užili i mnoho zábavy. Tur-

naj po napínavém posledním zá-
pase vyhrál výborný tým Sekáčů, 
na druhém místě se umístily Ra-
kety, třetí skončili Dřeváci, čtvrtí 
Tygři a pátí obětavě hrající Černí 
jezdci. Rád bych poděkoval fot-
balistům TJ Sokol Horní Police za 
ochotu a pomoc při uspořádání 
turnaje, obzvláště panu správci 
hřiště v H. Polici za skvělou spolu-
práci. Také bych rád poděkoval 

OÚ Horní Police za důvěru, panu 
rozhodčímu že to celý turnaj vy-
držel, dámám u časomíry, panu 
Heranovi za pomoc a všem ostat-
ním, kteří se na organizaci turna-
je podíleli. Již se těšíme na další 
ročník :-) 

Michal Toráň, 
Školský a sportovní výbor 

Horní Police.

Fotbalový turnaj v Horní Polici

Od pondělí do pátku, druhý 
týden v červenci proběhl, jako již 
tradičně, fotbalový kemp pro 
chlapce a děvčata, kteří tíhnou po 
sportu, především fotbalu. Per-
fektně připravené hřiště činovníky 
Dynama Stružnice (především La-
dislavem Křemenem) hostilo tuto 
akci již popáté. Pod vedením tre-
nérů mohli hráči zlepšovat své 
dovednosti a poměřit síly v mno-
ha utkáních a turnajích. Kemp má 
všeobecné zaměření a proto účast-
níci absolvovali turnaje v basket-
balu, stolním tenise, judu, parkou-
ru (zdolávání překážek), plavání 
ale především ve fotbale. Starší 
účastníky čekal též výlet na kole. 
Místní areál a sportoviště v při-
lehlém okolí na to byla skvěle uz-

působena. Fotbalového kempu se 
účastnilo 30 dětí, přibližně polo-
vinu tvořili chlapci a děvčata ze 
Stružnice, Jezvé, Horní Police a 
Žandova, druhou polovinu poté 
hráči z České Lípy, Nového Boru a 
okolních obcí. Bylo nám potěšení 
pořádat a vést další ročník fot-
balového kempu a máme radost, 
že z akce se již stává tradice. Zá-
věrem bych zde chtěl ještě jednou 
poděkovat všem trenérům, trenér-
kám a vedoucím, ale také členům 
a vedení Dynama Stružnice za za-
půjčení a perfektní údržbu pěkné-
ho areálu hřiště v Jezvé. V nepo-
slední řadě také restauraci "U Hu-
berta" za servis se stravováním. 
Příští léto naviděnou!

Martin Hamada

Fotbalový kemp v Jezvém 8. - 12. července 2019

Dne 21.9 se na hřišti SK Starý 
Šachov konal první ročník Ša-
chovského turnaje v ping pongu.

Byla to celodenní akce pro hrá-
če každé věkové kategorie, 
doprovázená grilováním a hud-
bou 

Akce se zúčastnilo 32 soutěží-
cích a mnoho fanoušků tohoto 
sportu. 

Počasí se nám vydařilo, užili 
jsme si mnoho legrace. Na závěr 
bylo vyhlašovaní vítězů, které jsme 
obdarovali krásnými cenami od 
sponzorů (Obecní úřad, hasiči a 

šachovští chalupáři) a diplomem 
pro každého hráče . 

Těšíme se na další podobné ak-
ce a na příští ročník v ping pongu.

Šachovský turnaj v PING PONGu 

STRUŽNICE

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
6. zasedání ZO konaném dne 4. června 
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 6. zastupitelstva 

zasedání. (číslo usnesení 2019-06-1)
2.Bere na vědomí informaci místosta-

rosty o plnění usnesení 4. a 5. zase-
dání zastupitelstva obce. (číslo usne-
sení 2019-06-2)

3.Bere na vědomí informace předsedy 
výboru pro sport, kulturu a sociální 
věci, předsedy výboru pro rozvoj, vý-
stavbu a pozemky a informaci sta-

rostky za kontrolní výbor. (číslo usne-
sení 2019-06-3)

4.Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 3/2019. Příjmy ve výši 362 460 Kč 
a výdaje ve výši 362 460 Kč. (číslo 
usnesení 2019-06-4)

5.Schvaluje rozpočtové opatření č. 
4/2019. Příjmy ve výši 181 302 Kč, 
výdaje ve výši 26 000 Kč a financo-

vání ve výši 155 302 Kč. (číslo usne-
sení 2019-06-5)

6.Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019 o nočním klidu včetně její 
přílohy.  (číslo usnesení 2019-06-6)

7.Schvaluje účetní závěrku Obce Struž-
nice za rok 2018 sestavenou k rozva-
hovému dni 31. 12. 2018 dle před-
ložených dokladů (Fin 2-12, Rozvaha, 



MĚSTO ŽANDOV

Usnesení ze 7. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne  
24. 6. 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)Vyřazení § 7 bodu 3 z jednacího řádu 

města Žandov – návrhová komise.
b)Ověřovatele zápisu a program jednání.
c)Smlouvu s firmou SaM Děčín vč. po-

věření starosty podpisu smlouvy na 
opravu komunikace ulice Potoční II. 
etapa ve výši 1.045.206,50 Kč bez 

DPH.
d)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouva o právu 
provést stavbu č. IP-12-4009620/VB01 
vč. podpisu smlouvy.

e)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na pozemku p.č. 286 vč. 
podpisu smlouvy.

f)Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 3.000,- Kč pro Linku bezpečí. 

2.N e s c h v a l u j e
a)Finanční dar pro společnost Falco.
b)Doplnění programu na další zastupi-

telstvo města Žandov o následující 
body:

1. Vypsat výběrové řízení na dodava-
tele herních prvků pro zřízení Děts-
kého hřiště na p.p.č. 299 v k.ú. Žan-
dov u České Lípy
2. Vypsat výběrové řízení na dodava-
tele pergoly 9x5m, ohniště a odpad-
kového koše na p.p.č.132/1 v k.ú. 
Heřmanice u Žandova
3. Vypsat výběrové řízení na dodava-
tele pergoly 9x5 m, ohniště a odpad-
kového koše na p.p.č.93/1 v k.ú. 
Valteřice u Žandova
4. Částečná revokace usnesení 1f) z 
1.ZM z 17.12.2018
5. Revokace usnesení z 2. ZM 1f) z 
12.11.2018

6. Vypsat výběrové řízení na přístře-
šek pro nové autobusové zastávky včet-
ně zpevněných ploch v k.ú. Valteřice 
u Žandova a v  v k.ú. Heřmanice u 
Žandova v celkovém počtu 3 ks.
7. Projektová dokumentace na chod-
ník k fotbalovému hřišti

3.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 9. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 27. června 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 (us-
nesení č. 9 / 34 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 9. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 9 / 35 / 2019).

-ZO schvaluje účetní závěrku Základní 
školy Horní Police za rok 2018 sesta-
vovanou k rozvahovému dni (usnese-
ní č. 9 / 36 / 2019).

-ZO schvaluje rozdělení hospodářs-
kého výsledku Základní školy Horní 
Police za rok 2018, zisk ve výši 
129 311,81 Kč převést na účet 413 
rezervní fond (usnesení č. 9 / 37 / 

2019).
-ZO schvaluje účetní závěrku Mateřs-

ké školy Horní Police za rok 2018 
sestavovanou k rozvahovému dni 
(usnesení č. 9 / 38 / 2019).

-ZO schvaluje rozdělení hospodářs-
kého výsledku Mateřské školy Horní 
Police za rok 2018, zisk ve výši 
14 740,21 Kč převést na účet 413 
rezervní fond (usnesení č. 9 / 39 / 
2019).

-ZO schvaluje účetní závěrku obce za 
rok 2018 sestavovanou k rozvahové-
mu dni (usnesení č. 9 / 40 / 2019).

-ZO schvaluje závěrečný účet obce za 
rok 2018 s celoročním hospodařením 
bez výhrad včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2018 (usnesení č. 9 / 41 / 2019).

-ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o 
výkonu funkce pověřence na ochranu 
osobních údajů v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu 

dodatku (usnesení č. 9 / 42 / 2019).
-ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

služeb na odstraňování jedlých olejů 
a tuků v předloženém znění a po-
věřuje starostu k podpisu smlouvy 
(usnesení č. 9 / 43 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 
Okna Moravčík s.r.o. na výměnu oken 
v jídelně a kuchyni Základní školy ve 
výši 58 726 Kč v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu smlou-
vy (usnesení č. 9 / 44 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o dílo na re-
konstrukci elektroinstalace v levé po-
lovině budovy MŠ ve výši 284 960 Kč 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu smlouvy (usnesení č. 
9 / 45 / 2019).

-ZO schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné 
smlouvě číslo 0016064747 s Českou 
podnikatelskou pojišťovnou, a.s. 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu dodatku pojistné 

smlouvy (usnesení č. 9 / 46 / 2019).
-ZO odkládá žádost o koupi pozemku 

p. č. 513/4.
-ZO neschvaluje dar ve výši 1 000 Kč 

pro Záchrannou stanici Falco Dolní 
Týnec dle předložené žádosti.

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
4/2019 ve výši 191 216 Kč na straně 
příjmů, 191 216 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 9 / 
47 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 
OXION energy s.r.o. na vypracování 
závěrečné monitorovací zprávy na 
akci „Úspory energií – zateplení ma-
teřské školy – Obec Horní Police“ ve 
výši 15 000 Kč v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu smlou-
vy (usnesení č. 9 / 48 / 2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 10. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 29. srpna 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. 10 / 49 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 10. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 10 / 50 / 2019).

-Zastupitelstvo obce Horní Police ově-
řilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, že návrh Územního plánu Horní 
Police není v rozporu s politikou územ-
ního rozvoje, s územně plánovací do-

kumentací vydanou krajem a se sta-
novisky dotčených orgánů nebo sta-
noviskem krajského úřadu. Zastupi-
telstvo obce vydává ve smyslu usta-
novení § 6 odst. 5 písm. c) sta-
vebního zákona za použití ustano-
vení § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
v souladu s ustanovením § 171-174 
správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plá-
novací dokumentaci a způsobu evi-
dence územně plánovací činnosti, for-
mou opatření obecné povahy Územní 
plán Horní Police (usnesení č. 10 / 51 
/ 2019).

-ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ 
Horní Police o 500 000 Kč pro rok 
2019. Finanční prostředky budou po-
užity na nákup 23 ks samostatných 
PC (usnesení č. 10 / 52 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-

vě o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IE-12-
4006497/001 dle schváleného ceníku 
věcných břemen v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu (usne-
sení č. 10 / 53 / 2019).

-ZO neschvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.č. 849/1 o výměře stejné 
jako p.č.849/3 za cenu 20 Kč/m² dle 
předloženého návrhu 

-ZO neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.č. 849/1 o výměře cca 
1 000 m² dle předloženého návrhu

-ZO schvaluje dar ve výši 10 000 Kč 
na pořádání akce k příležitosti za-
ložení značky Achilles a Schneider a 
spol. v roce 2019 dle přiložené 
žádosti (usnesení č. 10 / 54 / 2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 5 000 Kč na 
pořádání kulturní akce „Hornopolický 
dvoutakt“ v roce 2019 dle předlože-
né žádosti (usnesení č. 10 / 55 / 2019).

-ZO neschvaluje dar ve výši 1000,- Kč 

pro Asociaci rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR, z.s., klub 
„Radost“ dle předložené žádosti.

-ZO schvaluje Smlouvu s KSSLK p. o. o 
možnosti provést stavbu na cizím po-
zemku parc. č. 848/1, 846, 222 v 
předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usnesení č. 10 / 56 / 
2019).

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2019 ve výši 347 790 Kč na straně 
příjmů, 347 790 Kč na straně výdajů 
v předloženém znění (usnesení č. 10 / 
57 / 2019).

-ZO schvaluje Smlouvu o poskytování 
odborných služeb č. 110864/2019 se 
společností AXIOM engineering s.r.o. 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usnesení č. 10 / 58 / 
2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

-32- 3/2019Sport -33-3/2019 Usnesení

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 minut. Do turnaje se přihlási-
lo 5 týmů (Černí jezdci, Tygři, Se-

káči, Dřeváci a Rakety). Tým moh-
ly tvořit dívky i chlapci. Jako cena 
pro vítěze turnaje byl fotbalový 
míč Adidas, samozřejmě každý tým 
obdržel balíček dobrot :-). Během 
turnaje přišlo vhod také grilování 
a občerstvení (pitný režim i špe-
káčky pro děti zdarma). Zápasy 
byly dramatické, přinesly mnoho 
napínavých momentů, ale při hře 
jsme si užili i mnoho zábavy. Tur-

naj po napínavém posledním zá-
pase vyhrál výborný tým Sekáčů, 
na druhém místě se umístily Ra-
kety, třetí skončili Dřeváci, čtvrtí 
Tygři a pátí obětavě hrající Černí 
jezdci. Rád bych poděkoval fot-
balistům TJ Sokol Horní Police za 
ochotu a pomoc při uspořádání 
turnaje, obzvláště panu správci 
hřiště v H. Polici za skvělou spolu-
práci. Také bych rád poděkoval 

OÚ Horní Police za důvěru, panu 
rozhodčímu že to celý turnaj vy-
držel, dámám u časomíry, panu 
Heranovi za pomoc a všem ostat-
ním, kteří se na organizaci turna-
je podíleli. Již se těšíme na další 
ročník :-) 

Michal Toráň, 
Školský a sportovní výbor 

Horní Police.

Fotbalový turnaj v Horní Polici

Od pondělí do pátku, druhý 
týden v červenci proběhl, jako již 
tradičně, fotbalový kemp pro 
chlapce a děvčata, kteří tíhnou po 
sportu, především fotbalu. Per-
fektně připravené hřiště činovníky 
Dynama Stružnice (především La-
dislavem Křemenem) hostilo tuto 
akci již popáté. Pod vedením tre-
nérů mohli hráči zlepšovat své 
dovednosti a poměřit síly v mno-
ha utkáních a turnajích. Kemp má 
všeobecné zaměření a proto účast-
níci absolvovali turnaje v basket-
balu, stolním tenise, judu, parkou-
ru (zdolávání překážek), plavání 
ale především ve fotbale. Starší 
účastníky čekal též výlet na kole. 
Místní areál a sportoviště v při-
lehlém okolí na to byla skvěle uz-

působena. Fotbalového kempu se 
účastnilo 30 dětí, přibližně polo-
vinu tvořili chlapci a děvčata ze 
Stružnice, Jezvé, Horní Police a 
Žandova, druhou polovinu poté 
hráči z České Lípy, Nového Boru a 
okolních obcí. Bylo nám potěšení 
pořádat a vést další ročník fot-
balového kempu a máme radost, 
že z akce se již stává tradice. Zá-
věrem bych zde chtěl ještě jednou 
poděkovat všem trenérům, trenér-
kám a vedoucím, ale také členům 
a vedení Dynama Stružnice za za-
půjčení a perfektní údržbu pěkné-
ho areálu hřiště v Jezvé. V nepo-
slední řadě také restauraci "U Hu-
berta" za servis se stravováním. 
Příští léto naviděnou!

Martin Hamada

Fotbalový kemp v Jezvém 8. - 12. července 2019

Dne 21.9 se na hřišti SK Starý 
Šachov konal první ročník Ša-
chovského turnaje v ping pongu.

Byla to celodenní akce pro hrá-
če každé věkové kategorie, 
doprovázená grilováním a hud-
bou 

Akce se zúčastnilo 32 soutěží-
cích a mnoho fanoušků tohoto 
sportu. 

Počasí se nám vydařilo, užili 
jsme si mnoho legrace. Na závěr 
bylo vyhlašovaní vítězů, které jsme 
obdarovali krásnými cenami od 
sponzorů (Obecní úřad, hasiči a 

šachovští chalupáři) a diplomem 
pro každého hráče . 

Těšíme se na další podobné ak-
ce a na příští ročník v ping pongu.

Šachovský turnaj v PING PONGu 

STRUŽNICE

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
6. zasedání ZO konaném dne 4. června 
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 6. zastupitelstva 

zasedání. (číslo usnesení 2019-06-1)
2.Bere na vědomí informaci místosta-

rosty o plnění usnesení 4. a 5. zase-
dání zastupitelstva obce. (číslo usne-
sení 2019-06-2)

3.Bere na vědomí informace předsedy 
výboru pro sport, kulturu a sociální 
věci, předsedy výboru pro rozvoj, vý-
stavbu a pozemky a informaci sta-

rostky za kontrolní výbor. (číslo usne-
sení 2019-06-3)

4.Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 3/2019. Příjmy ve výši 362 460 Kč 
a výdaje ve výši 362 460 Kč. (číslo 
usnesení 2019-06-4)

5.Schvaluje rozpočtové opatření č. 
4/2019. Příjmy ve výši 181 302 Kč, 
výdaje ve výši 26 000 Kč a financo-

vání ve výši 155 302 Kč. (číslo usne-
sení 2019-06-5)

6.Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019 o nočním klidu včetně její 
přílohy.  (číslo usnesení 2019-06-6)

7.Schvaluje účetní závěrku Obce Struž-
nice za rok 2018 sestavenou k rozva-
hovému dni 31. 12. 2018 dle před-
ložených dokladů (Fin 2-12, Rozvaha, 
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Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 
2019-06-7)

8.Schvaluje účetní závěrku Základní ško-
ly Stružnice, příspěvkové organizace, 
za rok 2018 sestavenou k rozvahové-
mu dni 31. 12. 2018 dle předlože-
ných dokladů (Příloha, Rozvaha, Vý-
kaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 
2019-06-8)

9.Schvaluje účetní závěrku Mateřské 
školy Stružnice, příspěvkové organi-
zace, za rok 2018 sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2018 dle před-
ložených dokladů (Příloha, Rozvaha, 
Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 
2019-06-9)

10.Schvaluje instalaci dopravních zábran 

na chodník před budovou MŠ ve Struž-
nici. (číslo usnesení 2019-06-10)

11.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV-12-
4017602/2 k. ú. Stružnice – Jezvé parc. 
č. 215. (číslo usnesení 2019-06-11)

12.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV-12-
4017564/VB/P002 k. ú. Stružnice – 
Stružnice parc. č. 118/1. (číslo usne-
sení 2019-06-12)

13.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IE-12-
4006037/VB/1 v k. ú. Jezvé – Jezvé 

parc. č. 353. (číslo usnesení 2019-06-
13)

14.Schvaluje záměr prodeje části obec-
ního pozemku parc. č. 742/1. (číslo 
usnesení 2019-06-14)

15.Schvaluje žádost o dotaci na pořízení 
nového dopravního automobilu typu 
FORD pro JSDH obce Stružnice. (číslo 
usnesení 2019-06-15).

16.Schvaluje vyřazení osobního automo-
bilu Felicia z majetku obce Stružnice 
a převezení vozidla k likvidaci do šro-
tu. (číslo usnesení 2019-06-16).

17.Bere na vědomí vyhodnocení dotaz-
níku spokojenosti s životem v obci Struž-
nice. (číslo usnesení 2019-06-17).

18.Schvaluje zakoupení 4 CD i s licencí 

na 5 let na produkci hudby za cel-
kovou cenu i s expedičními náklady 
3890,- Kč bez DPH. (číslo usnesení 
2019-06-18).

19.Schvaluje do funkce odborného les-
ního hospodáře Ing. Jana Kocourka 
s nástupem 10. 6. 2019. (číslo usne-
sení 2019-06-19).

20.Schvaluje opravu odpadu v domě č. 
p. 57. (číslo usnesení 2019-06-20).

21.Bere na vědomí informaci o připravo-
vaných akcích – o letním kině a Vav-
řinecké pouti. (číslo usnesení 2019-
06-21)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 6/19 konaného dne 
12. 6. 2019 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

-Usnesení č. 1-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o bod: Rozpočtové opatření č. 
6/2019 

-Usnesení č. 2-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje navržený program jed-
nání. 

-Usnesení č. 3-6/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje uzav-
ření Smlouvy o dílo na zakázku 
„Oprava komunikací“ s uchazečem 
Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudo-
va 107, 407 22 Benešov nad Plouč-
nicí.

-Usnesení č. 4-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje směnu p.p.č. 1703/4 

2orná půda, k.ú. Karlovka, 1225 m za 
pozemky p.p.č. 1710/4 zahrada, 740 

2m, a p.p.č. 1703/9 trvalý travní po-
2rost, 485 m, obě k.ú. Karlovka.

-Usnesení č. 5-6/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje prodej p.p.č. 2635/8 
k.ú. Velká Bukovina nově vzniklé dle 

-Usnesení č. 10-6/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina konstatuje, že si 
nevyhradilo ani nevyhrazuje rozhodo-
vání o otázkách podle § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a to 
s výjimkou konkrétních individuálních 
případů, které rozhodovalo, rozhodu-
je či rozhodovat bude.

-Usnesení č. 11-6/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 6/2019.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

GP č. 393-17/2019 a uzavření kupní 
smlouvy s Ústeckým krajem.

-Usnesení č. 6-6/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje Závěrečný účet obce 
Velká Bukovina za rok  2018 bez vý-
hrad.

-Usnesení č. 7-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje účetní závěrku obce 
Velká Bukovina za rok  2018.

-Usnesení č. 8-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje účetní závěrku MŠ Velká 
Bukovina za rok  2018.

-Usnesení č. 9-6/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje Závěrečný účet SOB za 
rok  2018 bez výhrad.

STRUŽNICE

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
7. zasedání ZO konaném dne 30. červen-
ce 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 7. zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2019-
07-1)

2.Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení 6. zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2019-
07-2)

3.Bere na vědomí informace předsedy 
finančního výboru, výboru pro sport, 

kulturu a sociální věci, předsedy vý-
boru pro rozvoj, výstavbu a pozemky 
a starostky za kontrolní výbor. (číslo 
usnesení 2019-07-3)

4.Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2019. Příjmy ve výši 66 682,40 Kč 
a výdaje ve výši 66 682,40 Kč. (číslo 
usnesení 2019-07-4)

5.Schvaluje „Systém náležité péče“ hos-
podářského subjektu obce Stružnice. 
(číslo usnesení 2019-07-5)

6.Schvaluje „Zásady prodeje dřeva obce 
Stružnice a Minimální ceník dříví“. 
(číslo usnesení 2019-07-6)

7.Schvaluje „Dodatek č. 1 Zřizovací lis-
tiny ZŠ Stružnice, Jezvé 137“. (číslo 
usnesení 2019-07-7)

8.Schvaluje smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene služebnosti č. IV-12-
4016687/VB/01 k. ú. Stružnice na po-
zemku par. č. 742/1 - zřízení podzem-
ního kabelového vedení NN. (číslo 
usnesení 2019-07-8)

9.Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku v k. ú. Stružnice, parc. č. 
411/1. (číslo usnesení 2019-07-9)

10.Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku v k. ú. Stružnice parc. č. 86/1, 

2o výměře 203,5 m. (číslo usnesení 
2019-07-10)

11.Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku v k. ú. Stružnice parc. č. 86/1, 

2o výměře 70 m. (číslo usnesení 2019-
07-11)

12.Schvaluje záměr pronájmu pozemku 
v k. ú. Stružnice parc. č. 703/1. (číslo 
usnesení 2019-07-12)

13.Schvaluje finanční dar ve výši 4000 Kč, 
jako příspěvek na veřejnou sbírku na 
podporu rodiny zavražděného místo-
starosty Dražůvek. (číslo usnesení 2019-
07-13)

14.Bere na vědomí informaci o připra-
vovaných akcích – Vavřinecká pouť, 
Stružnická nota a Pohádkový les. 
(číslo usnesení 2019-07-14)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 7/19 konaného dne 
12. 6. 2019 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

1)Zahájení 
2)Schválení programu jednání    
3)Informace od posledního jednání ZO 

4)Výběrové řízení – „Hřbitovní zeď 
Malá Bukovina II. etapa“  

5)Žádosti   
6)Závěr           

Průběh hlasování:
7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

-Usnesení č. 1-7/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje navržený program 

Velká Bukovina.
-Usnesení č. 4-7/19: ZO Velká Bukovi-

na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o bod: Rozpočtová změna č. 
7/2019. 

-Usnesení č. 5-7/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 7/2019.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

jednání. 
-Usnesení č. 2-7/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo na zakázku -“Hřbi-
tovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ s 
ucha-zečem VF SITE s.r.o., Častolovice 
61, 470 01 Česká Lípa.

-Usnesení č. 3-7/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje poskyt-
nutí finančního daru 50.000,- Kč FK 

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 8/19 konaného dne 
4. 9. 2019 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

-Usnesení č. 1-8/19: ZO Velká Bukovi-

na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body: 
• Nákup cisternového aut. LIAZ
• Využití stráně proti OÚ u dětského 
hřiště
• Rozpočtové opatření č. 8/2019

-Usnesení č. 2-8/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje navržený program jed-

ostatní komunikace – ostatní plocha, 
2k.ú. Malá Bukovina o výměře 61 m 

zájemci dle přiložené žádosti.
-Usnesení č. 5-8/19: ZO Velká Buko-

vina revokuje usnesení č. 5-4/19.  

Zastupitelstvu obce Velká Bukovina 
byl doručen návrh na umístění parkových 

nání. 
-Usnesení č. 3-8/19: ZO schvaluje pro-

nájem a smlouvu o pronájmu nebyto-
vých prostor v objektu Velká Buko-
vina č.p. 13 jedinému zájemci o pro-
nájem dle nabídky.

-Usnesení č. 4-8/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje prodej p.p.č. 873/4, 

plastik v obci, především v prostoru re-
konstruované křižovatky. Návrh byl po pro-
jednání odložen na pozdější dobu až bu-
de dokončeno osázení veřejných prostor 
dřevinami. K tomuto bodu nebylo přijato 
usnesení.

Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina 
schvaluje zakoupení kropicího cisterno-

vého automobilu.

Průběh hlasování: 
6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

-Usnesení č. 6-8/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje zakoupení kropicího cis-
ternového automobilu.

-Usnesení č. 7-8/19: ZO Velká Buko-

výši 10.000,- Kč.
-Usnesení č. 10-8/19: ZO Velká Bu-

kovina schvaluje návrh odložit žádost 
o pronájem či prodej p.p.č. 1710/4 
k.ú. Karlovka na dobu po realizaci 
dětského hřiště.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

vina schvaluje oplocení p.p.č. 140/1 
k.ú. Velká Bukovina a udržovat ji po-
mocí spásání hospodářskými zvířaty.

-Usnesení č. 8-8/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 6/2019.

-Usnesení č. 9-8/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje poskytnutí finanč-
ního daru Farnosti Malá Bukovina ve 

STARÝ ŠACHOV

Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupi-
telstva obce Starý Šachov konané 6.6.2019 
v budově obecního úřadu. Jednání za-
hájeno: 17:30 hod., Jednání ukončeno: 
18:50 hod., Omluveni: Stanislav Teml, Da-
na Štekrtová, zapisovatel: Valentová, ově-
řovatelé: Jiřina Matějčková, Květoslava 
Simmerová

Schválení programu zasedání, před-
sedající seznámil ZO s návrhem progra-
mu:

1)Žádost o dotaci hasiči
2)Závěrečný účet 2018
3)Účetní závěrka 2018
4)Sponzorský dar na akce Jawa gang
5)Finanční příspěvek -ZŠ a MŠ Žandov
6)Rozpočtové opatření č.3
7)Protipovodňový plán
8)Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedá-
ní, výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti ... 
0, Zdrželi se ... 0 Omluveni ... 2, program 
schválen

1)Starostka přednesla návrh o možnos-

ti podání žádosti o dotaci ve výši 70% 
na akci Osmimístný dopravní auto-
mobil do programu Účelová inves-
tiční dotace pro jednotky sboru dob-
rovolných hasičů obcí“ vyhlašova-
ného Generálním ředitelstvím Ha-
sičského záchranného sboru České 
republiky. Žádost o dotaci se před-
kládá od 29.4.2019 do 14.6.2019. 
Novoborské dotační centrum by za-
jistilo kompletní administraci žádosti 
o dotaci.

Návrh usnesení:
a)Podání žádosti o dotaci na akci osmi-

místný dopravní automobil
b)uzavření příkazní smlouvy s Novobors-

kým dotačním centrem z.s. na za-
jištění kompletní administrace žádos-
ti. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni ... 2, 
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2)Závěrečný účet za rok 2018 ZO bere 
na vědomí Závěrečný účet a zprávu o 
přezkoumání hospodaření za rok 
2018

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ZÚ za rok 2018 podle §17 
zákona číslo 250/2000 Sb.,o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů s vy-
jádřením souhlasu s celoročním hospo-
dařením s výhradou a s přijatými opatře-
ními. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni 2, Usne-
sení č. 2 bylo schváleno

3)Účetní závěrka za rok 2018

Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní zá-
věrku za rok 2018. Výsledek hlasování: 
Pro ... 5, Proti ... 0, Zdrželi se ... 0, Omlu-
veni ... 2. Usnesení č. 3 bylo schváleno

4)Žádost o příspěvek Jawa gangve výši  
7000,- Kč

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o 
příspěvek na akci sraz Jawa gang. Vý-
sledek hlasování: Pro ... 5, Proti ... 0, Zdr-
želi se ... 0, Omluveni ... 2. Usnesení č. 4 
bylo schváleno

5)ZŠ a MŠ Žandov žádá o příspěvek 
1500,- Kč na školní akci, které se 
účastní i žáci naší obce Starý Šachov. 
Příspěvek bude použit na nákup dre-
sů na akci školy.

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost 
o finan. příspěvek 1500,- Kč ZŠ ŽAN-

DOV. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni ... 2. Usne-
sení č. 5 bylo schváleno

6)ZO bylo seznámeno s rozpoč. op. č.3, 
které je přílohou tohoto zápisu. Jed-
ná se o navýšení výdajů na finanční 
dary.

Návrh usnesení: Rozp. opatření č.3. Vý-
sledek hlasování: Pro ... 5, Proti ... 0, Zdr-
želi se ... 0, Omluveni ... 2. Usnesení č.6 
bylo schváleno

7)Pan Vladimír Mrkvička ze sekce ochra-
ny před povodněmi, který se sešel v 
březnu se zástupci povodňové komi-
se obce, zaslal cenovou nabídku na 
aktualizaci povodňového plánu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizaci 
pov. plánu za cenu 22 385,- Kč včetně 
DPH. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni ... 2. Usne-
sení č.7 bylo schváleno

Marcela Josková,
starostka
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Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 
2019-06-7)

8.Schvaluje účetní závěrku Základní ško-
ly Stružnice, příspěvkové organizace, 
za rok 2018 sestavenou k rozvahové-
mu dni 31. 12. 2018 dle předlože-
ných dokladů (Příloha, Rozvaha, Vý-
kaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 
2019-06-8)

9.Schvaluje účetní závěrku Mateřské 
školy Stružnice, příspěvkové organi-
zace, za rok 2018 sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2018 dle před-
ložených dokladů (Příloha, Rozvaha, 
Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 
2019-06-9)

10.Schvaluje instalaci dopravních zábran 

na chodník před budovou MŠ ve Struž-
nici. (číslo usnesení 2019-06-10)

11.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV-12-
4017602/2 k. ú. Stružnice – Jezvé parc. 
č. 215. (číslo usnesení 2019-06-11)

12.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV-12-
4017564/VB/P002 k. ú. Stružnice – 
Stružnice parc. č. 118/1. (číslo usne-
sení 2019-06-12)

13.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IE-12-
4006037/VB/1 v k. ú. Jezvé – Jezvé 

parc. č. 353. (číslo usnesení 2019-06-
13)

14.Schvaluje záměr prodeje části obec-
ního pozemku parc. č. 742/1. (číslo 
usnesení 2019-06-14)

15.Schvaluje žádost o dotaci na pořízení 
nového dopravního automobilu typu 
FORD pro JSDH obce Stružnice. (číslo 
usnesení 2019-06-15).

16.Schvaluje vyřazení osobního automo-
bilu Felicia z majetku obce Stružnice 
a převezení vozidla k likvidaci do šro-
tu. (číslo usnesení 2019-06-16).

17.Bere na vědomí vyhodnocení dotaz-
níku spokojenosti s životem v obci Struž-
nice. (číslo usnesení 2019-06-17).

18.Schvaluje zakoupení 4 CD i s licencí 

na 5 let na produkci hudby za cel-
kovou cenu i s expedičními náklady 
3890,- Kč bez DPH. (číslo usnesení 
2019-06-18).

19.Schvaluje do funkce odborného les-
ního hospodáře Ing. Jana Kocourka 
s nástupem 10. 6. 2019. (číslo usne-
sení 2019-06-19).

20.Schvaluje opravu odpadu v domě č. 
p. 57. (číslo usnesení 2019-06-20).

21.Bere na vědomí informaci o připravo-
vaných akcích – o letním kině a Vav-
řinecké pouti. (číslo usnesení 2019-
06-21)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 6/19 konaného dne 
12. 6. 2019 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

-Usnesení č. 1-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o bod: Rozpočtové opatření č. 
6/2019 

-Usnesení č. 2-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje navržený program jed-
nání. 

-Usnesení č. 3-6/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje uzav-
ření Smlouvy o dílo na zakázku 
„Oprava komunikací“ s uchazečem 
Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudo-
va 107, 407 22 Benešov nad Plouč-
nicí.

-Usnesení č. 4-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje směnu p.p.č. 1703/4 

2orná půda, k.ú. Karlovka, 1225 m za 
pozemky p.p.č. 1710/4 zahrada, 740 

2m, a p.p.č. 1703/9 trvalý travní po-
2rost, 485 m, obě k.ú. Karlovka.

-Usnesení č. 5-6/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje prodej p.p.č. 2635/8 
k.ú. Velká Bukovina nově vzniklé dle 

-Usnesení č. 10-6/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina konstatuje, že si 
nevyhradilo ani nevyhrazuje rozhodo-
vání o otázkách podle § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a to 
s výjimkou konkrétních individuálních 
případů, které rozhodovalo, rozhodu-
je či rozhodovat bude.

-Usnesení č. 11-6/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 6/2019.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

GP č. 393-17/2019 a uzavření kupní 
smlouvy s Ústeckým krajem.

-Usnesení č. 6-6/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje Závěrečný účet obce 
Velká Bukovina za rok  2018 bez vý-
hrad.

-Usnesení č. 7-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje účetní závěrku obce 
Velká Bukovina za rok  2018.

-Usnesení č. 8-6/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje účetní závěrku MŠ Velká 
Bukovina za rok  2018.

-Usnesení č. 9-6/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje Závěrečný účet SOB za 
rok  2018 bez výhrad.

STRUŽNICE

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
7. zasedání ZO konaném dne 30. červen-
ce 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 7. zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2019-
07-1)

2.Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení 6. zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2019-
07-2)

3.Bere na vědomí informace předsedy 
finančního výboru, výboru pro sport, 

kulturu a sociální věci, předsedy vý-
boru pro rozvoj, výstavbu a pozemky 
a starostky za kontrolní výbor. (číslo 
usnesení 2019-07-3)

4.Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2019. Příjmy ve výši 66 682,40 Kč 
a výdaje ve výši 66 682,40 Kč. (číslo 
usnesení 2019-07-4)

5.Schvaluje „Systém náležité péče“ hos-
podářského subjektu obce Stružnice. 
(číslo usnesení 2019-07-5)

6.Schvaluje „Zásady prodeje dřeva obce 
Stružnice a Minimální ceník dříví“. 
(číslo usnesení 2019-07-6)

7.Schvaluje „Dodatek č. 1 Zřizovací lis-
tiny ZŠ Stružnice, Jezvé 137“. (číslo 
usnesení 2019-07-7)

8.Schvaluje smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene služebnosti č. IV-12-
4016687/VB/01 k. ú. Stružnice na po-
zemku par. č. 742/1 - zřízení podzem-
ního kabelového vedení NN. (číslo 
usnesení 2019-07-8)

9.Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku v k. ú. Stružnice, parc. č. 
411/1. (číslo usnesení 2019-07-9)

10.Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku v k. ú. Stružnice parc. č. 86/1, 

2o výměře 203,5 m. (číslo usnesení 
2019-07-10)

11.Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku v k. ú. Stružnice parc. č. 86/1, 

2o výměře 70 m. (číslo usnesení 2019-
07-11)

12.Schvaluje záměr pronájmu pozemku 
v k. ú. Stružnice parc. č. 703/1. (číslo 
usnesení 2019-07-12)

13.Schvaluje finanční dar ve výši 4000 Kč, 
jako příspěvek na veřejnou sbírku na 
podporu rodiny zavražděného místo-
starosty Dražůvek. (číslo usnesení 2019-
07-13)

14.Bere na vědomí informaci o připra-
vovaných akcích – Vavřinecká pouť, 
Stružnická nota a Pohádkový les. 
(číslo usnesení 2019-07-14)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 7/19 konaného dne 
12. 6. 2019 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

1)Zahájení 
2)Schválení programu jednání    
3)Informace od posledního jednání ZO 

4)Výběrové řízení – „Hřbitovní zeď 
Malá Bukovina II. etapa“  

5)Žádosti   
6)Závěr           

Průběh hlasování:
7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

-Usnesení č. 1-7/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje navržený program 

Velká Bukovina.
-Usnesení č. 4-7/19: ZO Velká Bukovi-

na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o bod: Rozpočtová změna č. 
7/2019. 

-Usnesení č. 5-7/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 7/2019.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

jednání. 
-Usnesení č. 2-7/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo na zakázku -“Hřbi-
tovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ s 
ucha-zečem VF SITE s.r.o., Častolovice 
61, 470 01 Česká Lípa.

-Usnesení č. 3-7/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje poskyt-
nutí finančního daru 50.000,- Kč FK 

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení Zastupitelstva obce Velká Bu-
kovina ze zasedání č. 8/19 konaného dne 
4. 9. 2019 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

-Usnesení č. 1-8/19: ZO Velká Bukovi-

na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body: 
• Nákup cisternového aut. LIAZ
• Využití stráně proti OÚ u dětského 
hřiště
• Rozpočtové opatření č. 8/2019

-Usnesení č. 2-8/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje navržený program jed-

ostatní komunikace – ostatní plocha, 
2k.ú. Malá Bukovina o výměře 61 m 

zájemci dle přiložené žádosti.
-Usnesení č. 5-8/19: ZO Velká Buko-

vina revokuje usnesení č. 5-4/19.  

Zastupitelstvu obce Velká Bukovina 
byl doručen návrh na umístění parkových 

nání. 
-Usnesení č. 3-8/19: ZO schvaluje pro-

nájem a smlouvu o pronájmu nebyto-
vých prostor v objektu Velká Buko-
vina č.p. 13 jedinému zájemci o pro-
nájem dle nabídky.

-Usnesení č. 4-8/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje prodej p.p.č. 873/4, 

plastik v obci, především v prostoru re-
konstruované křižovatky. Návrh byl po pro-
jednání odložen na pozdější dobu až bu-
de dokončeno osázení veřejných prostor 
dřevinami. K tomuto bodu nebylo přijato 
usnesení.

Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina 
schvaluje zakoupení kropicího cisterno-

vého automobilu.

Průběh hlasování: 
6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

-Usnesení č. 6-8/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje zakoupení kropicího cis-
ternového automobilu.

-Usnesení č. 7-8/19: ZO Velká Buko-

výši 10.000,- Kč.
-Usnesení č. 10-8/19: ZO Velká Bu-

kovina schvaluje návrh odložit žádost 
o pronájem či prodej p.p.č. 1710/4 
k.ú. Karlovka na dobu po realizaci 
dětského hřiště.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

vina schvaluje oplocení p.p.č. 140/1 
k.ú. Velká Bukovina a udržovat ji po-
mocí spásání hospodářskými zvířaty.

-Usnesení č. 8-8/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 6/2019.

-Usnesení č. 9-8/19: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje poskytnutí finanč-
ního daru Farnosti Malá Bukovina ve 

STARÝ ŠACHOV

Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupi-
telstva obce Starý Šachov konané 6.6.2019 
v budově obecního úřadu. Jednání za-
hájeno: 17:30 hod., Jednání ukončeno: 
18:50 hod., Omluveni: Stanislav Teml, Da-
na Štekrtová, zapisovatel: Valentová, ově-
řovatelé: Jiřina Matějčková, Květoslava 
Simmerová

Schválení programu zasedání, před-
sedající seznámil ZO s návrhem progra-
mu:

1)Žádost o dotaci hasiči
2)Závěrečný účet 2018
3)Účetní závěrka 2018
4)Sponzorský dar na akce Jawa gang
5)Finanční příspěvek -ZŠ a MŠ Žandov
6)Rozpočtové opatření č.3
7)Protipovodňový plán
8)Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedá-
ní, výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti ... 
0, Zdrželi se ... 0 Omluveni ... 2, program 
schválen

1)Starostka přednesla návrh o možnos-

ti podání žádosti o dotaci ve výši 70% 
na akci Osmimístný dopravní auto-
mobil do programu Účelová inves-
tiční dotace pro jednotky sboru dob-
rovolných hasičů obcí“ vyhlašova-
ného Generálním ředitelstvím Ha-
sičského záchranného sboru České 
republiky. Žádost o dotaci se před-
kládá od 29.4.2019 do 14.6.2019. 
Novoborské dotační centrum by za-
jistilo kompletní administraci žádosti 
o dotaci.

Návrh usnesení:
a)Podání žádosti o dotaci na akci osmi-

místný dopravní automobil
b)uzavření příkazní smlouvy s Novobors-

kým dotačním centrem z.s. na za-
jištění kompletní administrace žádos-
ti. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni ... 2, 
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2)Závěrečný účet za rok 2018 ZO bere 
na vědomí Závěrečný účet a zprávu o 
přezkoumání hospodaření za rok 
2018

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ZÚ za rok 2018 podle §17 
zákona číslo 250/2000 Sb.,o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů s vy-
jádřením souhlasu s celoročním hospo-
dařením s výhradou a s přijatými opatře-
ními. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni 2, Usne-
sení č. 2 bylo schváleno

3)Účetní závěrka za rok 2018

Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní zá-
věrku za rok 2018. Výsledek hlasování: 
Pro ... 5, Proti ... 0, Zdrželi se ... 0, Omlu-
veni ... 2. Usnesení č. 3 bylo schváleno

4)Žádost o příspěvek Jawa gangve výši  
7000,- Kč

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o 
příspěvek na akci sraz Jawa gang. Vý-
sledek hlasování: Pro ... 5, Proti ... 0, Zdr-
želi se ... 0, Omluveni ... 2. Usnesení č. 4 
bylo schváleno

5)ZŠ a MŠ Žandov žádá o příspěvek 
1500,- Kč na školní akci, které se 
účastní i žáci naší obce Starý Šachov. 
Příspěvek bude použit na nákup dre-
sů na akci školy.

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost 
o finan. příspěvek 1500,- Kč ZŠ ŽAN-

DOV. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni ... 2. Usne-
sení č. 5 bylo schváleno

6)ZO bylo seznámeno s rozpoč. op. č.3, 
které je přílohou tohoto zápisu. Jed-
ná se o navýšení výdajů na finanční 
dary.

Návrh usnesení: Rozp. opatření č.3. Vý-
sledek hlasování: Pro ... 5, Proti ... 0, Zdr-
želi se ... 0, Omluveni ... 2. Usnesení č.6 
bylo schváleno

7)Pan Vladimír Mrkvička ze sekce ochra-
ny před povodněmi, který se sešel v 
březnu se zástupci povodňové komi-
se obce, zaslal cenovou nabídku na 
aktualizaci povodňového plánu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizaci 
pov. plánu za cenu 22 385,- Kč včetně 
DPH. Výsledek hlasování: Pro ... 5, Proti 
... 0, Zdrželi se ... 0, Omluveni ... 2. Usne-
sení č.7 bylo schváleno

Marcela Josková,
starostka
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STARÝ ŠACHOV

Zápis ze zasedání č. 6/2019 ze dne 
14.8.2019 konané na obecním úřadě ve 
Starém Šachově. Jednání zahájeno: 17:54 
hod., jednání ukončeno: 20:00 hod., omlu-
veni: Jindřich Dvořák, zapisovatel: Valen-
tová, ověřovatelé: Dana Štekrtová, Stani-
slav Teml

Schválení programu zasedání, před-
sedající seznámil ZO s návrhem progra-
mu:

1)Info cyklostezka
2)Akce podzim, zima
3)Info veřejné osvětlení

Doplnění programu:

4)Žádost o umístění zrcadel
5)Pořízení kuchyně do obecního bytu
6)Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedá-
ní, výsledek hlasování: Pro ... 6, Proti ... 
0, Zdrželi se ... 0, Omluveni ... 1, program 
schválen

1.Starostka informovala zastupitele, že 

byla podepsána darovací smlouva, 
která byla sepsána za účelem pře-
vodu pozemků pod stavbou cyklo-
stezky s názvem "Cyklostezka Plouč-
nice".

2.Předsedající přednesla program na 
Akce podzim zima
• 31.8.2019 Nohejbal
• 14.9.2019 Mopedy-Jawa Gang
• 21.9.2019 Ping Pong
• 19.10.2019 Divadlo
• 16.11.2019 Zábava pro pokročilé
• 30.11.2019 Rozsvícení vánočního 
stromu

• 7.12.2019 Mikuláš
• 31.12.2019 Silvestr

Zastupitelé projednávali, kdo bude mo-
derovat program pro děti na Mikuláše. 
Starostka přednesla návrh zúčastnit se 
představení v divadle. Zastupitelé vybrali 
komedii Stará láska nerezaví, která se 
koná dne 19.10.2019 ve Strašnickém 
divadle.

V listopadu se bude konat zábava 
pro pokročilé. ZO diskutovalo, zda objed-
nat kapelu z minulého roku nebo udělat 
změnu a vyhledat někoho jiného. ZO se 
domluvili, že se vybere na den pokro-
čilých jiná kapela.

V září se bude konat turnaj v Ping 
pongu, který pořádá OU, hasiči a místní 
chalupáři. Termín je domluven na 
21.9.2019.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje 
stejného moderátora jako minulý rok a 
zúčastnit se představení ve Strašnickém 
divadle STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ. Výsle-
dek hlasování: Pro: ... 6, Proti ... 0, Zdr-
želi se… 0, Omluveni: ... 1
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3.Starostka informovala ZO o stavu ve-
řejného osvětlení. V obci dochází v 
poslední době častějšímu výpadku 
veřejného osvětlení a na opravu sjed-
náváme firmu z Děčína. Starostka ob-
ce sjednala schůzku s firmou ČEZ, 
která se zabývá obnovou veřejného 
osvětlení a emailem oslovila i jiné fir-
my. Nabídky na obnovu byly ZO před-
loženy a projednány. Místostarosta 
navrhl oslovit ještě firmu Elos. VO 
bude projednáno na dalším zasedání 
po předložení nabídky od fa. ELOS.

4.Předsedající předložila zastupitelům 
žádost od paní Valentové, která po-
dala písemnou žádost na umístění 
zrcadel na nepřehledné komunikace. 

Jedná se o místa:
• výjezd z uličky na hlavní 
komunikaci u bytového domu

• výjezd z uličky u hospody na hl. 
komunikaci

Návrh usnesení: ZO schvaluje podání 
žádosti na umístění zrcadel. Výsledek 
hlasování: Pro ... 6, Proti ... 0, Zdrželi se 
... 0, Omluveni ... 1. Usnesení č.4 bylo 
schváleno

5.Předsedající seznámila ZO o jednání 
v obecním bytě, který je na obecním 
úřadě. Nájemníci vyslovili prosbu o 
pořízení nové kuchyňské linky a pod-
lahové krytiny do kuchyně a chodby. 
Současná linka je už zastaralá a je již 
splacená.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhovět 
žádosti nájemníků. Výsledek hlasování: 
Pro ... 6, Proti ... 0, Zdrželi se ... 0, Omlu-
veni ... 1. Usnesení č.5 bylo schváleno

6.Diskuze: park, zateplení bytového 
domu

Marcela Josková, 
starostka


