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Zamyšlení starostky
Vážení spoluobčané, blíží se Vánoce a pro mnohé z nás nastává
čas k zamyšlení nad letošním rokem a i o budoucnosti. Co se nám
ve Stružnici v tomto roce podařilo a co nikoliv?
Rok 2021 byl pro mne velice
zvláštní. Zlomením kotníku
v půlce července jsem se rázem ocitla neschopná pohybu
a zcela dlouhodobě odkázaná
na pomoc ostatních, na mé rodině a hlavně plně závislá na
internetu. Za to, že jsem mohla fungovat i jenom vzdáleně,
velice děkuji své rodině a místostarostovi obce panu Jiřímu
Koppovi, který mne po celou
dobu nemoci plně zastupoval.
A CO SE NÁM V ROCE 2021
PODAŘILO?
Získali jsme dotaci pro JSDH
na nový dopravní automobil
pro hasiče. Opravili jsme některé místní komunikace fré-

zovanou asfaltovou hmotou,
v lipové aleji ve Stružnici byla
část komunikace potažena novým asfaltem. Zakoupili jsme
3 čističky odpadních vod pro
obecní domy – Stružnice č. p.
80, Jezvé č. p. 57 a Jezvé č. p.
87, které je třeba ještě zabudovat. Zároveň měníme okna
na poště v Jezvém. Díky covidové nákaze bude tato výměna dokončena až v lednu 2022.
Rovněž jsme získali dotaci na
Pomník padlým, který přemístíme ze zahrady u kostela na
náměstí v Jezvém. Začali jsme
s postupným vystavěním ploch
pro cvičení nejenom dětí, ale
i dospělých. Tyto plochy vznikají u ZŠ v Jezvém a vedle

dětského hřiště u bytovek ve
Stružnici. Opět i v letošním
roce jsme těžili smrky napadané kůrovcem, kde se nám
vydařil prodej kmenů i do
Německa a prodej palivového
dříví našim občanům.
A CO PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2022?
Rozhodně doufám, že se situace v celé naší zemi zlepší
a že budeme moci v klidu vítat
naše nové občánky, posedět
se seniory. Na konec června
plánujeme Stružnické slavnosti. Věřím, že se nám konečně
podaří vyměnit střešní krytinu na č. p. 80 ve Stružnici
a dokončit nový byt z bývalé
knihovny. Rádi bychom zahájili odvod dešťové a přívalové
vody na začátku Jezvé, stavební povolení je již vystaveno.
Necháme opravit další místní

komunikace. Stále nepolevíme
a opět budeme žádat o dotaci na výměnu oken a střechy
na budově naší ZŠ a na instalaci radarů při hlavní silnici.
Ačkoliv jsme se velmi snažili,
tyto dotace jsme však dosud
nezískali. Dále nás čeká oprava části půdy v MŠ. Plánujeme
rozšíření veřejné plochy na
cvičení o další cvičební stroje. Zahájíme řízení o novém
územním plánu. Zastupitelé se
budou v roce 2022 také zabývat výměnou zastaralých lamp
veřejného osvětlení a opravou
chodníků v obci. Děkuji všem
zaměstnancům obecního úřadu ve Stružnici, zastupitelům,
členům komisí a dalším spoluobčanům, kteří v tomto roce
2021 pracovali pro naši obec.
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Oslava Halloween v Radči
I když Halloween není českým
zvykem, dlabání a zdobení dýní
v podzimních měsících se poslední roky stalo součástí našeho
života. Již v létě byly na zahrádkách vidět dýně všech druhů,
velikostí a barev. A teď v říjnu
jsme se zase po roce i my v Radči
sešli, abychom úrodu zužitkovali. Nejen, že se z dýní napekly
výborné moučníky i jiné pochutiny, ale hlavně sezvaly rodiny
s dětmi k výrobě strašidel všech
možných druhů. A tak zase naše
dětské hřiště ožilo. Rodiče i prarodiče s dětmi a vnoučaty vyřezávali a dlabali dýně do všech
možných tvarů a napodobenin.
Děti také využily dětské hřiště

k prolézání, houpání i skotačení. Opravdu se nikdo nenudil.
A nechyběl ani oheň a opékání
buřtů. Ale to nejlepší přišlo na-

konec. Nejprve jsme svítícími příšerkami ozdobili naši kapličku.
Pak jsme všichni společně vyrazili na místní hřbitov. Nejmenší

foto: Lenka Hašková

děti nesly lampiony, a protože
už byla tma a cesta ke hřbitovu
není osvětlená, bylo to kouzelné. My dospělí jsme čekali, že se
děti na temném hřbitově budou
bát, ale kdepak. Strach jim nenahnala ani světýlka na hrobech,
dokonce ani návštěva márnice,
kde máme i máry se starou dřevěnou rakví. Všichni jsme obešli
nové i opravené hroby, rozsvítili
svíčky a zavzpomínali na ty, kteří
leží na našem nově renovovaném a zpřístupněném hřbitově.
A cestou domů bylo slyšet jen
samá hezká slova o tom, jak se
akce povedla. Hlavně děti si svátek Halloween opravdu užily.
Hana Nádraská

Pohádkový les
Zpětně bychom moc rádi poděkovali všem, kteří se zapojili do
přípravy našeho letošního pohádkového lesa na Podlesí. Tato
akce proběhla tradičně o první
zářijové sobotě. V lese jsme mohli potkat vskutku velké množství
pohádkových bytostí, vzpomeňme např. na Karkulku, Hloupého
Honzu, Nastěnku, Ivana a Babu
Jagu, dále na Křemílka s Vochomůrkou, pavoučí princeznu či
na tradiční čerty v rozvalinách

bývalého mlýna. Co nás však velmi překvapilo, byla účast. Akce
trvala 2 hodiny a již po hodině
a půl bylo dětem rozdáno všech
120 vytištěných kartiček. A další
přicházely! Celkem odhadujeme
včetně rodičů na 240 lidí. A to
je skutečně ta největší odměna,
které se nám může dostat. Moc
děkujeme a v příštím roce se opět
těšíme v našem krásném lese na
viděnou!
Jiří Blekta a Luboš Paďour

Zámek Horní Police
Jak všichni víte, náš zámek prochází postupnou rekonstrukcí. Po
šestileté neúnavné snaze se nám
před několika lety podařilo prosadit zařazení této památky do
Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. To nám umožňuje každý
rok čerpat dotaci ve výši cca 800
tis. Kč. Naše spoluúčast v tomto
programu je přitom pouhých 10
%. Díky tomu se daří postupně
opravovat prostory v přízemí
hlavní budovy. Ve všech místnostech došlo k instalaci odvlhčovacích vzduchových kanálů proti
vzlínající vlhkosti + sanačních
omítek, takže stěny by už neměly
opadávat ani by se na nich neměly objevovat vlhké mapy. Dále

došlo k pokládce nové cihelné
dlažby ve výstavních místnostech,
k realizaci nové elektroinstalace.
Byla taktéž upravena místnost
před toaletami, kde byla odstraněna nepůvodní stěna. Výstavní
místnosti jsou proto nyní plně
připraveny opět plnit svoji funkci.
Na 6. listopadu jsme organizovali setkání seniorů, které díky
rekonstrukci prostor více než 3
roky nemohlo proběhnout. Toto
setkání jsme však díky zhoršující
se epidemiologické situaci museli
zrušit. Uskutečníme ho v nejkratším možném termínu, jakmile to
situace dovolí. Rádi bychom také
pokračovali v dalších kulturních
akcích, které mohou nově zrekonstruované krásné zámecké

prostory hostit. V loňském a v letošním roce jsme se pustili také do
oprav přízemí vlevo od průjezdu.
Tyto prostory byly ve velmi špatném stavu. Podlahy byly pokryty
vrstvou zastaralého maziva, stěny
byly zelené od vlhkosti. V obvodových stěnách zámku byly z dob
minulého využití vybourány otvory na dveře a vrata, což se nakonec ukázalo jako velmi problematické z pohledu statiky budovy.
Obvodové zdivo v oblasti vrat
bylo již tak sedlé a popraskané,
že bylo nutné povolání statika
a na jeho doporučení bylo provedeno urychlené podepření zdiva
stojkami. Dle slov pana statika se
už do pomyslné dvanácté hodiny
nepočítaly minuty, ale vteřiny. Do

příštího roku zůstane zdivo podepřeno s tím, že hned v roce 2022
dojde z dalšího dotačního příspěvku k jeho opravě a k obnově
původního okna, které zde bylo.
Pevně věříme, že tyto prostory
budou po zrekonstruování sloužit jako další zázemí pro kulturní
akce, a to včetně výstav a stálých
expozic. Moc rádi bychom všem
nabídli další možnost návštěvy
zajímavého místa v naší obci, a to
zejm. v této době, kdy velmi roste
zájem turistů o náš poutní areál.
Pokud v naší obci udržíme turisty
a návštěvníky, dojde také k rozvoji služeb a infrastruktury, což
přinese zvýšení možností a kvality
života pro naše občany.
Jiří Blekta a Luboš Paďour
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Hasiči Velká Bukovina
V pátek prvního října nám proběhl dlouho, velmi dlouho,
chystaný nábor mladých hasičů.
Proběhl, to je myslím to pravé
slovo. Představa, že deset kopií
od každého dokumentu, jako
je přihláška, informace pro rodiče, souhlasy rodičů atp. , bude
málo, vzala rychle za své. Očekávali jsme účast přibližně 10 dětí,
avšak na první schůzku se dostavily pouze tři. Naštěstí rodiče
brzy zjistili, že je stále možnost
své dítě do kroužku přihlásit po
individuální dohodě s hlavním
vedoucím mládeže Václavem
Cingelem na tel. 720 128 922,
nebo e-mailu VaclavCingel@seznam. cz a dnes již máme dětí
sedm. Bohužel dětí rozličného
věku, tudíž nelze zkompletovat
ani jedno družstvo. Tři děti odpovídají kategorii mladší žáci
a čtyři děti kategorii přípravka.
Takže, jako stále voláme po nových členech jednotky, tak nyní
zveme do kolektivu mladých hasičů i další děti.
Druhého října jsme se s částí
jednotky zúčastnili oslav 150.
výročí založení SDH Vilémov.
Po slavnostním zahájení a projevech hostů předala starostka
okrsku Šluknovský výběžek SDH
Vilémov medaili Za příkladnou
práci udělenou OSH Děčín. Poté
starosta SDH Vilémov předal
členům ocenění Za věrnost a pamětní listy k výročí. Následně
proběhlo předání nového historického praporu SDH, který hasičům věnovala Obec Vilémov.
Po zbytek odpoledne probíhaly
ukázky zásahu hasičů, prohlídka techniky, požární útoky žen
a dětí. Celkově oslava výročí vilémovským hasičům vydařila.
V úterý 5. 10. nám velitel oznámil
jako hotovou věc, že ve čtvrtek
jedeme do polygonu na stanici
v České Kamenici. Nakonec nás
jelo šest. Zážitek to byl opravdu
kvalitní. Prostředí zadýmené, že
nebylo vidět na konec vlastní
ruky, jedna baterka pro celou
skupinu, pohybovat se po hmatu
na dosah mezi sebou a překonávat překážky. V třívrstvém zása-

hovém obleku a komplet výstrojí
samozřejmě včetně dýchacího
přístroje. Ti, kteří nejsou vyškolenými nositeli dýchací techniky, měli pouze masku a dýchací
přístroj nepřipojený. Pouze jako
zátěž. Opravdu super výcvik.
Sobota 16. 10. patřila prodloužení a získání odbornosti Preventista III. a II. třídy. Školení se konalo
v hale na hřišti ve Velké Bukovině pod vedením zkušeného lektora Pavla Veselého a zúčastnilo
se ho 22 členů SH ČMS z několika
okolních SDH. Z toho počtu nás
bylo devět z Velké Bukoviny.
Osm úspěšně složilo závěrečnou
zkoušku odbornosti Preventista
III. třídy a jeden II. třídy.
Početní stav JPO se opět zvyšuje.
Zdá se, že naše výzva nese první
ovoce. Přesně podle instrukcí si
nový člen jednotky Honza Vanik
našel Pípana a jedno odpoledne
s ním přišel do hasičárny. V tuto
chvíli již má vybaveny všechny
administrativní záležitosti a je
právoplatným členem jednotky.
Honza je ukázkovým příkladem,
že přidat se k nám není žádná
obtíž. A aby toho nebylo málo,
o členství v jednotce požádal
i Jirka Valenta ze Šachova. Ten
je již hotový hasič, který dělá velitele jednotky ve Starém Šachově a má i odbornou způsobilost
strojníka. Co Jirku, jako přespolního, přivádí do naší jednotky,

nebudeme rozebírat a až čas
ukáže, jak bude varianta s dojížděním fungovat.
V pátek a sobotu 12. a 13. listopadu se čtyři držitelé odznaku
odbornosti Vedoucí mládeže
zúčastnili dvoudenního školení, které se konalo ve Sněžné
u Krásné Lípy. Jak průběh školení popsat a neurazit pořádající OORM? Proběhlo v přátelské
a družné atmosféře, avšak všichni čtyři jsme se závěrem shodli na
očekávání trochu jiné náplně.
JSDH obce Velká Bukovina vyjížděla za poslední období k pěti
mimořádným událostem a k jedné plánované činnosti.  Při větrné
bouři 21. 10. , která byla později
meteorology nazvána Ignatz,
jsme vyjížděli celkem třikrát. Při
prvním výjezdu jsme na silnici
do Habartic rozřezali a odklidili
šest stromů. Více kmenů rostlých
z jednoho pařezu počítám jako
jeden strom. Při druhém výjezdu
do lesa směr Č. Kamenice to byl
statný dub, který již napůl rozlámal a odklidil z cesty „lesák“
s hydraulickou rukou. Při průzkumu katastru obce jsme ještě
v Malé Bukovině odklidili vyvrácenou a zlomenou olši s několika kmeny. Třetí výjezd byl k vodárně ve Velké Bukovině, kde
nám lišta motorové pily pomalu
nestačila na kmen vyvráceného
stromu. Po většinu dne nešel el.

proud, takže jsme raději nechali
DA stát před zbrojnicí, abychom
nemuseli vrata zbrojnice otevírat ručním pohonem na řetízek.
To opravdu dobrovolně nikdo
nechce. Pár dnů po odklízení
stromů jsme opět zasahovali na
silnici. 29. 10. to bylo pro změnu při odklízení následků úniku
nebezpečných látek. Sorbentem
jsme likvidovali olejovou skvrnu
v délce cca 300 m na silnici II/263
z Velké Bukoviny směrem na
Karlovku. Podle všeho některý
z řidičů ztratil na vozovce plastový kanystr s olejem, který ostatní
auta rozjezdila. V sobotu 6. 11.
svolávala siréna hasiče k požáru
sazí v komíně. Vyrazili jsme CAS
na Karlovku a ač jsme houkali
a blikali jak diví „předbíhali nás
i chodci“. Na místě události jsme
byli druzí. Okamžik po HZS z České Kamenice. Jak už to komíny
dělají, v době příjezdu byl bez
plamenů. Pomohli jsme s vybráním žhavého popela a sazí, řídili
dopravu na komunikaci a po dohodě s velitelem zásahu se odebrali zpět na základnu.
18. 11. jsme opět vyvětrali „Knedlika“, tedy naší cisternu. Na
pokyn starosty jsme umyli silnici
z areálu bývalých dílen JZD (od
pily) až na křižovatku u zbrojnice. V tomto případě jsme tedy
vyplnili pouze zprávu o činnosti,
nikoli zprávu o zásahu.
Roman Vojta
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Odhalení pomníku ve Valteřicích
V sobotu 2. října se konalo slavnostní odhalení pomníku Josefa
Zenkera, které jsem společně
s městem Žandov organizoval.
Odhalení pomníku předcházela
náročná jednání a mnoho přípravných prací. Tyto přípravy
vlastně začaly hned v dubnu
2020, kdy byly nalezeny části pomníku. Pomník byl po skončení
2. světové války zničen a nikdo
se o jeho osud nezajímal – 75
let byl nezvěstný. Vzhledem
k nalezeným částem pomníku, a tím pádem i k relativně
nízké finanční náročnosti jeho
obnovení, rozhodli představitelé města Žandov pomník ve
Valteřicích obnovit. Z pověření
starosty Zbyňka Poláka jsem se
chopil organizačních záležitostí, tvorby textů pro informační
tabule a propagace celé akce.
Město se ujalo financování a organizací prací na místě samém.
Každý krok jsme se starostou
panem Polákem konzultovali,
aby vše bylo uděláno co nejlépe
a k oboustranné spokojenosti.
Důležitou částí pomníku, která
nebyla nalezena, byla bronzová
busta Josefa Zenkera. Kopii busty zhotovil akademický sochař
Petr Řezáč z Prahy. Dodal jsem
mu všechny obrázky pomníku
a portréty Josefa Zenkera, které
jsem měl, a práce mohla začít.
Zároveň se zhotovením busty začala oprava těla pomníku
a příprava na jeho obnovení. Původní pomník Josefu Zenkerovi
v roce 1904 vyrobila sochařská
firma Wilhelm Spolgen ze Šluknova, a tak jsme restaurování
těla pomníku svěřili jejich nástupnické firmě Kamenoprůmyslové závody Šluknov pod vedením Ing. Bartoše.
S panem starostou Zbyňkem Polákem jsme se domluvili, že pomník umístíme u hřbitova, kde
je možnost parkování. Zároveň
že se zde umístí lavičky a dvě informační tabule. Jedna bude věnována Josefu Zenkerovi a škole
ve Valteřicích a druhá historii
Valteřic. Obě tabule jsou vícejazyčné, texty jsou kromě českého

tovení busty pohovořil akademický sochař pan Petr Řezáč.
Během celého odpoledne bylo
krásné počasí a vzniklo mnoho
krásných fotografií. Na YouTube se můžete podívat na video
z této události.

jazyka také v německém, anglickém, francouzském a ruském
jazyce.
Pracovníci městského úřadu
v Žandově pod vedením Ládi
Lustyka vyrobili krásné lavičky,
instalovali informační tabule
a také provedli finální stavbu
pomníku. Uvnitř hřbitova vytvořili na místě, kde byla původně
skládka náhrobků, lapidárium
z částí náhrobků, které nesly
informace. Uprostřed hřbitova
stojí zrekonstruovaný středový
kříž, na němž chyběla tabulka
s textem. Tato tabulka byla také
doplněna a byla zde umístěna
i lavička, která láká k posezení
a rozjímání.
Slavnostního odhalení pomníku
se kromě mnoha hostů zúčastnily i významné osobnosti. Ruskou federaci zastupoval atašé
ruského generálního konzulátu v Karlových Varech Grigorij
Maslov, který přivezl a položil
k památníku věnec. Položením
věnce s věnováním, svým vystupováním a dokonalou češtinou
si zde pan Maslov získal sympatie mnohých. Významným
hostem byl také pan senátor
Jiří Vosecký. Tito dva významní
hosté společně pomník odhalili.
Dále zde byl náměstek hejtmana
Libereckého kraje Jan Sviták. Přítomni byli taktéž zástupci médi:
redaktor Českého rozhlasu Jiří
Jelínek, redaktor Českolipského
deníku Petr Pokorný a tiskový

mluvčí libereckého kraje Filip
Trdla. Slavnostního odhalení se
zúčastnila také ruská historička
Olga Baird, která se zabývá zahraniční částí historie rodu Zenkerů a která při přednášce na
sále Koruna o svém bádání a výsledcích přednášela. Mezi hosty
byla i významná genealožka
a spolupracovnice České televize
Helena Voldánová, která je s rodem Zenker vzdáleně příbuzná.
Zapomenout nemohu ani na Tomáše Stopku, valteřického chalupáře a mého přítele a podporovatele. Tomáš Stopka zde byl
nejen v roli hosta, ale především
v roli překladatele z anglického
jazyka při přednášce paní Baird.
Slavnostní odhalení zahájil starosta Žandova Zbyněk Polák,
který přivítal všechny hosty.
Poté následovalo vystoupení
Českokamenického X-teta, které na počest ruského bankéře
Josefa Zenkera zahrálo ruskou
lidovou píseň Koně. Po jejich
krásném vystoupení následovaly
projevy hostů, odhalení pomníku a položení věnce od ruské
ambasády. Generální sekretář
České biskupské konference
Stanislav Přibyl, který ocenil
obnovení pomníku a vyzdvihl
význam domova a vzdělání, ocenil také úspěch Josefa Zenkera
ve velkém světě. Nakonec otec
Přibyl požehnal všem zúčastněným, Valteřicím a především
pomníku. Na závěr valteřické
části odhalení pomníku o zho-

Po odhalení pomníku jsme se
společně přesunuli do Žandova
na sál Koruna, kde program pokračoval přednáškou o historii
rodu Zenker a valteřické školy.
Já jsem se ujal historie valteřické školy a rodiny Zenker zde
v Čechách a paní Olga Baird se
věnovala především ruské části
historie rodiny Zenker. Během
promítání přečetl Tomáš Stopka
pozdrav, který nám poslal potomek rodu pan Kurt Sprenger, rodák ze Stružnice, jehož prapradědeček Stefan Zenker byl bratr
Josefa Zenkera.
Poděkování se také dočkala paní
Kateřina Řezáčová, která graficky zpracovala informační tabule
a pamětní list. Tento pamětní
list společně s pamětní medailí,
kterou vydalo město Žandov,
dostal jako poděkování každý,
kdo se rekonstrukce a odhalení
pomníku zúčastnil a návštěvníci
podvečerního promítání v Žandově. Za sebe bych chtěl poděkovat městu Žandov za ochotu
pomník Josefu Zenkerovi obnovit a především panu starostovi
Zbyňku Polákovi za příjemnou
a plodnou spolupráci.
V rámci této akce byl ve Valteřicích uklizen hřbitov a opravena hřbitovní zeď včetně vstupní
kaple. Na místě bývalé skládky
náhrobků vzniklo pietní lapidárium, byl zrekonstruován středový kříž a u něj umístěna lavička. Před hřbitovem byl postaven
obnovený pomník Josefu Zenkerovi, jednomu z nejvýznamnějších rodáků tohoto kraje. U pomníku byly osazeny informační
tabule a lavičky. Díky tomu všemu zde vzniklo nádherné a klidné pietní místo, které jistě stojí
za vaši návštěvu.
Petr Fletcher
www.hermanice-valterice.cz
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Rekonstrukce kuchyně mateřské školy
a plánované investice do MŠ a ZŠ
Během letních měsíců proběhla
celková rekonstrukce kuchyně
mateřské školy a k ní přilehlých
místností.
Tato akce je spolu s opravou
kulturního sálu Beseda podpořena významnými dotačními
prostředky z Programu rozvoje
venkova, který vyhlásil Státní zemědělský investiční fond
(SZIF). V kuchyni a v dalších místnostech došlo k realizaci nové
elektroinstalace, k položení nových obkladů a dlažeb, k rekonstrukci vodovodu, plynového
vedení a ústředního vytápění.
Dále došlo k výměně systému
odsávání par a k přestavbě bývalé prádelny na nové zázemí
pro kuchařky, které mají nyní
poprvé prostory pro své osobní
potřeby. Z dotačních prostředků došlo také k nákupu nového
vybavení kuchyně, které rozšíří
využitelnost a dá možnost více
rozvinout umění našich kuchařek. Moc rádi bychom tímto
poděkovali všem, kteří se na re-

konstrukci podíleli. A také všem
rodičům za trpělivost. Stihnout
takto náročnou akci v době letních prázdnin bylo vskutku velmi těžké a vyčerpávající. Osobně považuji za velký úspěch, že
se nakonec termín dokončení
prodloužil pouze o týden.
Jsme moc rádi, že budova mateřské školy nyní září již skoro
celá novotou. Jediné, co nám

chybí zrekonstruovat, jsou ještě
jedny toalety a střecha, která
ovšem není zatím v nijak havarijním stavu. I přes to již nyní
na tyto aktivity pamatujeme
a směle jsme reagovali na výzvu místní akční skupiny LAG
Podralsko a tyto projekty zařadili do možných aktivit pro roky
2021 až 2025. Jedině tak bude
možné na tyto práce získat další
dotační prostředky.

Kromě investičních aktivit v budově mateřské školy jsme do plánu zařadili také všechny akce,
které budou muset být v nejbližší době provedeny v budově
základní školy na kopci. Jedná
se především o rekonstrukci plynové kotelny včetně ústředního
topení, rekonstrukci elektroinstalace, kompletní opravu kuchyně,
rekonstrukci střechy a také, v poslední době tolik diskutované, zateplení budovy a výměnu zbylých
oken. Jak víte, na tuto akci jsme
již v letošním roce jednou žádali
(kromě zateplení, které zastupitelstvo odmítlo). V této dotaci
jsme nakonec skončili právě díky
absenci zateplení těsně pod čarou úspěšných a podpořených
projektů. Pevně věříme, že pokud
se na příště podaří zateplení budovy prosadit, máme velkou šanci
na úspěch, neboť kromě velikosti
a spádovosti školy hraje v preferenčních kritériích velkou roli
také energetická úspora, kterou
zateplení budovy výrazně sníží.
Jiří Blekta a Luboš Paďour

Halloweenský průvod v Horní Polici
V sobotu 30. října jsme v Horní
Polici uspořádali teprve druhý
ročník Halloweenského průvodu
obcí. Oproti tomu prvnímu jsme
se jej snažili rozšířit a nezrealizovat jen průvod samotný, ale také
nabídnout dětem doprovodný
program v podobě malých tvůr-

čích dílniček v prostorách naše
krásného areálu na koupališti.
Děti si tak mohly vyrobit svoji
vlastní lampičku, vydlabat dýni
či nakreslit a vystřihnout různé
papírové výrobky na doma. Byli
jsme opravdu překvapeni, kolik
dětí se sešlo. Připravené stoly se

velmi rychle zaplnily a na začátek průvodu najednou čekalo
více než 100 účastníků. Padla
tma a my vyrazili. Doprovod
nám po celou dobu dělali kejklíři
s ohni. Ti nám také svítili na cestu v místech, kde byla opravdu
tma. Po příchodu zpět na kou-

paliště proběhlo vyhlášení a rozdání cen a všichni se v pozdních
večerních hodinách spokojeně
rozešli domů. Moc děkujeme
všem, kteří pomáhali s přípravou
a také hospůdce na koupališti za
poskytnuté zázemí a starost.
Jiří Blekta a Luboš Paďour

Rozsvícení vánočního stromu v Horní Polici
V letošním roce jsme díky platným vládním nařízením museli
tradiční setkání při rozsvícení
vánočního stromu opět zrušit.
Je nám to nesmírně líto, a to
nejen kvůli nám, dospělým,
ale zejména kvůli dětem, které se na své vystoupení pečlivě
dlouhou dobu připravovaly.
Toto setkání bylo vždy krásnou
příležitostí potkat se navzájem
mezi sebou, popovídat si, či si

popřát. Protože jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme moci setkání uskutečnit,
bylo vše připraveno do posledního detailu. Ale co se dá dělat. Alespoň jsme se v nastalé
situaci snažili zprostředkovat
vám tuto krásnou událost, značící začátek adventu, odvysílat
v živém přenosu na Facebookovém profilu naší obce. Jsme
moc rádi za všechny ty kladné ohlasy, kterých se tomuto

videu dostalo. Záznam je na
Facebooku stále k dispozici,
kdo budete mít chuť, můžete si
jej kdykoliv přehrát.
Jistě jste si všimli, že se v letošním roce trochu rozrostla
vánoční výzdoba v naší obci.
Nejen, že v prostoru před hospodou přibyli krásní slamění
andělé (za což jejich tvůrcům
moc děkujeme), ale snažili
jsme se také trochu více vy-

zdvihnout krásu našeho starého kamenného mostu instalací
světelných řetězů. Snad se Vám
toto bude líbit a přispěje to
k ještě lepší předvánoční atmosféře v naší krásné obci.
Jiří Blekta a Luboš Paďour
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Společenská

kronika

V závěru roku slaví své životní jubileum tito spoluobčané,
kterým přejeme do dalších let
hlavně zdraví, pohodu a stálý
životní elán.

90 LET
Hamrová Marie

85 LET
Kosinka Jan, Kadlečková Libuše, Hergesel Ján , Běla Alois,
Kritzbauchová
Drahoslava,
Dolenská Božena

80 LET
Randa František, Kotrč Oldřich, Jiruš Karel

75 LET
Králová Jana, Melíšková Věra,
Teml Tomáš, Kocková Milada, Klimeš Bořivoj, Nováková
Marie, Dvořáčková Hana, Kubašová Věra, Frýdek Ladislav,
Boušková Jaroslava, Záhorka
Pavel

70 LET
Čonská Jaroslava, Džudža
Milan, Rusínová Naďa, Brychtová Helena, Pelzová Jana,
Čečrdle Zdeněk, Jiráková Marie, Votočková Ludmila, Kůžel Jaroslav, Bernart Zdeněk,
Jakešová Věra, Veselá Jana,
Tichý Emanuel, Šindelářová
Marta, Kucharovič Zdenek,
Panoch Jiří

65 LET
Štojdl Milan, Zářecký Zdeněk,
Laštůvková Marcela, Dobrovolný Jiří, Plačková Miloslava,
Čulíková Miluše, Temlová Mária, Chocholová Eliška, Salač
Milan, Tomášková Radmila,
Štěpánková Vlastimila, Wehlová Vlasta, Havlíková Jitka,
Havlíček Ladislav, Votava Vladimír, Pešek Josef

60 LET
Pavel Zdeněk, Bížová Marcela,
Jaremenko Ivan, Habartová
Monika, Šveňhová Věra, Mikičová Dana, Růžička Miroslav,
Effenberger Rudolf, Votavová
Zuzana, Tichý Rostislav, Šamša
Miloš
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Rekonstrukce sálu Beseda
Celková rekonstrukce sálu Beseda
v Horní Polici se již chýlí ke konci. Jsme moc rádi, že se ty největší
a nejnáročnější práce již podařilo
uskutečnit. Příprava celé žádosti
o dotaci byla vskutku velmi náročná a časově hodně na hraně. I přes
to se podařilo dát dohromady potřebné doklady, rozpočty, výkazy
výměr, projektové dokumentace,
povolení a další nutnosti k podání
žádosti, neboť už během procesu
přípravy jsme měli téměř jistotu,
že pokud všechny formality stihneme, dotaci získáme. Bylo to
dáno díky tomu, že při přípravě
plánu investičních aktivit místní
akční skupiny LAG Podralsko bylo
již na tyto aktivity ze strany obce
pamatováno.
A co všechno je již hotové? Především všechny stavební práce (kromě pár drobností) a elektroinstalace. Stavební práce byly vskutku
dosti náročné. V průběhu rekonstrukce vyvstávaly nové a nové
komplikace, které nebylo možné
zjistit dříve, než došlo k odkrytí konstrukčních prvků budovy.
Největší práce, se kterými nebylo
možné zkraje počítat, se týkaly
oprav krovu. Zde se po odkrytí
konstrukce stropu ukázalo, že některé trámy jsou vyspraveny jen
provizorně (příložkami o nedostatečné dimenzi), některé trámy
a dokonce i celé jedno úžlabí bylo
sedlé o několik desítek centimetrů. Vše se muselo protézovat, heverovat, podezdívat. Doplňovaly
se chybějící kotevní prvky, chybějící výztuhy krovu. Při snaze ukotvit strop přístavku se zjistilo, že
původní dřevěný strop je ve velmi
špatném stavu (dřevomorka). Ta
se nakonec ukázala jako devastující také pro trámy přístavku. Z původních cca 16 trámů zbyly pouze
2, které byly použitelné, ostatní
se musely nahradit novými. Stejná situace byla také s konstrukcí
schodiště na půdu, které bylo původně v šatně pro účinkující. To
muselo být celé odstraněno a nahrazeno výklopným žebříkem.
Muselo také dojít k celkovému
zpevnění prostoru nad šatnou,
neboť se ukázalo, že trámy střechy jsou zakotveny do prostoru,
který je ze spodu vynesen pouze

jedním, napůl ztrouchnivělým,
trámkem.
Poté, co byly dokončeny tyto
práce, došlo na montáž nových
sádrokartonových stropů. Většina
těchto nových konstrukcí byla kotvena do původních nosných prvků
(trámů, původních stropů…), které nebyly rovné. Montéři neměli
lehkou práci. Např. na předsálí byl
strop na jedné straně o 17 cm níže
než na druhé. Přesto se jim, podle
našeho názoru, podařilo tyto křivé konstrukce srovnat co nejvíce,
jak jen to bylo technicky možné.
Během rekonstrukce došlo také
k výměně oken a dveří a k rekonstrukci elektroinstalace, která byla
již ve velmi špatném stavu, a proto se musely téměř všechny rozvody instalovat znovu.
A co nám ještě chybí? V současné době se šijí záclony a závěsy,
osazují konzole a výtah pro projektor. Následně dojde k montáži
linky do výčepu a s tím souvisejících elektrospotřebičů. Rádi bychom také přistoupili k vybroušení parketové podlahy a jejímu
ošetření novým lakem. I když jsou
již stavební práce předány, bude
v průběhu prosince probíhat ještě korekce některých drobných
chyb, které se staly viditelné až
po realizaci nového nasvětlení
sálu. Další drobné závady se také
objevují tím, že stěny postupně
vysychají. Již při předání díla bylo
toto vše domluveno se stavební firmou a zápisem stvrzeno. Je
pro nás proto velmi znepokojující, že se stále častěji setkáváme
s dezinformacemi, které jsou záměrně šířeny po obci o nekvalitě

provedené práce. Celá tato akce
je vskutku velmi náročná už od
samotného počátku příprav psaní
žádosti a osobně jsme velmi rádi,
že se podařilo celou rekonstrukci
v tak krátkém čase zrealizovat.
Kdo měl kdy na starosti podobnou akci v takovém rozsahu, jistě
potvrdí. Na stavbu dohlížel uznávaný stavební dozor, za něhož
jsme osobně velmi rádi, že se nám
ho podařilo získat, neboť je velmi
vytížený. Napadá mě v této souvislosti přísloví o psovi a holi, která
se vždy najde, když se chce, což je
pro nás osobně velmi smutné.
Ale hlavu vzhůru – blíží se termín dokončení prací a slavnostního otevření sálu. Ačkoliv měly
být práce hotové do konce října,
požádali jsme o prodloužení termínu do konce ledna 2022, a to
zejm. z důvodu nedostatku lidí
kvůli epidemii, který postihl stavební firmu z kraje letošního
roku. Jakmile to bude jen trochu
možné, rádi bychom sál a výsledky jeho rekonstrukce představili
vám všem. Věříme, že touto rekonstrukcí došlo nejen k záchraně
sálu samotného tím, že se na poslední chvíli zpevnily jeho nosné
konstrukce, ale že tím dojde také
ke zvýšení kvality života v naší, již
tak moc krásné, obci. Sál Beseda
je jistou raritou i mezi okolními
obcemi, svojí velikostí a dispozicí
je srovnatelný s městskými prostorami. I proto je dobře, že se
obci stále daří udržet jeho provoz
a v tuto chvíli i výrazně prodloužit
životnost a ještě více zvýšit jeho
atraktivitu.
Jiří Blekta a Luboš Paďour
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Vánoční přání starosty

Zpívání u vánočního
stromku v Jezvém
Dne 26. 11. proběhlo od 17:00 hodin zpívání u vánočního stromku na
návsi v Jezvém. U úžasného betléma, který vytvořila Eva Slánská, vystoupily děti ze ZŠ ve Stružnici. Svým zpěvem navodily krásný adventní čas. Dalšími účinkujícími bylo českokamenické pěvecké uskupení
„X-teto“, které všechny přítomné pohladilo po duši nádhernými vánočními písněmi. Všem účinkujícím děkujeme.
Obec Stružnice

Přání do roku 2022
Vážení spoluobčané, milí sousedé, je tu opět čas vánoční, čas radosti,
pohody a klidu. Je to také čas, kdy myslíme jeden na druhého a také
na ty, kteří už nemohou být s námi. Tato doba nás vede k rozjímání, bilancování a k přijímání nových předsevzetí. Žijeme v nelehké
době a určitě všichni doufáme, že už brzy pomine covidová nákaza,
že brzy budeme na roušky pouze vzpomínat a že už budeme opět
klidně žít. Závěrem mi dovolte, abych popřála vám
i vašim blízkým jménem
svým i jménem zastupitelstva obce Stružnice z celého srdce krásné prožití
Vánoc, splnění vašich přání a hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2022.
Monika Habartová,
starostka Stružnice

Vítání občánků
Horní Polici
V sobotu 2. 10. jsme na OÚ v Horní Polici přivítali nejmladší hornopolické občánky. Děti z Mateřské školy a školní družiny svým
krásným vystoupením obohatily program. Rodiče se za přítomnosti
svědků a fotografa podepsali do knihy a obdrželi malý dárek od
obce a dětí z MŠ. Rodičům ještě jednou přejeme hodně zdraví, pohody a radosti z jejich ratolestí. Dětem šťastný a naplněný život. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
celé akce.
Obec Horní Police.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné, příjemné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, rodinné
pohody a spokojenosti. Spokojenost jak v osobním, tak v pracovním
životě a také trochu pokory k životu a k hodnotám. V dnešním hektickém a konzumním světě je té pokory třeba a není jí mnoho. Vzpomeňme si na naše předky – byli spokojeni i s tím málem, které jim
k životu stačilo. Přeji nám všem, aby nám to „málo“ přineslo právě
tu spokojenost. Aby slunečných dnů bylo podstatně více než těch zamračených. Dále bych vám chtěl říci, nenechme se současnou situací,
která panuje, rozdělit. Vždyť přátelství, láska, porozumění a tolerance, jsou jedni z největších a nejdůležitějších hodnot v našem životě.
Proto na ně nezapomínejme a važme si jich.
Mé velké poděkování patří všem občanům, kteří jsou vždy ochotni
přiložit ruku k dílu pro naši obec, zastupitelům obce, zaměstnancům
obecního úřadu a spolkům za dobře vykonanou práci.
Jako starosta si přeji, aby se lidem v naší obci líbilo, aby zde rádi žili
a rádi se sem vraceli.
Jaroslav Kucharovič, starosta obce Velká Bukovina

Vítání občánků 2021
ve Velké Bukovině
První sobotu v září proběhla na obecním úřadě ve Velké Bukovině slavnostní akce Vítání občánků. K naší velké radosti se rodiny žijící v naší
obci rozrůstají. Přivítali jsme šest nových občánků naší obce, čtyři děvčátka a dva chlapečky, kteří se narodili v roce 2020. Děti z naší mateřské
školy pod vedením paní ředitelky a učitelek si připravily krásné vystoupení a na jeho konci rozdaly malé dárečky, které samy vyrobily. Pan
starosta poté přivítal nové občánky: Malvínu Malinovou, Rozálii Möserovou, Terezu Bobkovou, Elenu Vondráčkovou, Rostislava Bačkovského
a Jiřího Kufra. Každé mamince předal kytičku a drobný finanční dar
s pamětní knížkou. Novým občánkům přejeme do života mnoho štěstí,
zdraví, spokojenou rodinu a klidný a příjemný život v naší obci.
Obecní úřad Velká Bukovina

Vítání občánků
v Žandově
V sobotu 6. 11. 2021 jsme v obřadní síni Města Žandova přivítali osm
nejmladších občánků našeho města. Děti ze ZŠ Žandov svým krásným
vystoupením zpestřili naši malou slavnost. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a obdrželi pro svá dítka pozornost od města. Ještě jednou
přejeme rodičům i jejich dětem hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti.
Město Žandov
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Ze života města a obcí
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Ze života města a obcí
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Vánoční program
v kostele v H. Polici
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Blahopřání k 85. narozeninám
naší mamince M. Belingerové

Moc rád bych všechny občany našich obcí a města pozval do našeho
hornopolického kostela zažít tu pravou vánoční atmosféru v prostředí, které k tomu obzvláště vybízí. Zde uvádím krátký rozpis akcí. Velmi se těším na viděnou!

24. 12.
25. 12. 	
26. 12.
31. 12. 	
1. 1. 	
2. 1. 	

6.00 – rorátní mše,
21.00 – vánoční setkání v kostele v Horní Polici,
10.00 – vánoční mše v kostele v Horní Polici,
15.00 – mše (sv. Štěpán) v kostele v Horní Polici,
15.00 – děkovná mše na ukončení roku
v kostele v Horní Polici,
10.00 – mše v kostele v Horní Polici,
15.00 – mše v kostele v Horní Polici.

V kostele sv. Vavřince v Jezvé bude probíhat až do konce roku 2021
oprava okna, která si vyžaduje lešení v celém presbytáři. Z tohoto důvodu nebude možné v tomto kostele pořádat během Vánoc žádnou
akci. Omlouvám se za tato omezení, ale věřím tomu, že postupná
oprava tohoto krásného kostela všechna tato omezení vynahradí.
Váš P. Stanislav Přibyl

Pevné zdraví a úsměv na tváři, který u tebe naše maminko a babičko
obdivujeme, ze srdce přejí tvoji Iru a Míla, Irunka a Přema, Petruška
a Leonidas a všechna Tvoje pravnoučata Vikinka, Irenka, Adámek
a Leonek. Pohodu a spokojenost přeje také Dáša a Toník a celá rodina.

Školství

Business talent 2021
Velmi děkuji všem zúčastněným, kteří úžasně reprezentovali
naši Základní školu Horní Police v soutěžním projektu v liberecké
iQLANDII. Ta ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje a DEX
Innovation Centre zorganizovala soutěž Business talent, která je
zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání.
Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Do soutěže bylo vybráno 8 škol ze všech okresů Libereckého kraje, z jedné
školy se účastnilo základního kola 24 žáků.

Kromě těchto našich soutěžících žáků musím poděkovat i ochotným maminkám, které doplnily můj ostříží dozor (dohled třídního
učitele IX. A), tím spíš, že skupina deváťáků byla do daného počtu
zmnožena šikovnými osmáky. Celý náročný program byl absolvován s naprostou jistotou úspěchu. Což nakonec v našem kole vítězný team Klárky, Elišky, Karolíny a Matyáše dokázal. Věřme tedy, že
uspějí i v hlasování diváků i hlasování poroty a odnesou si veškerá
ocenění.
A jak celý den proběhl? Byl to dlouhý den, jež začal v 7 hodin ráno
a končil v 19 hodin. Krajské město nás přivítalo s otevřenou náručí.
Naštěstí jsme si vystačili s pěšími přesuny a nebylo nutná projížďka
místní dopravou. I když pravda, mnozí by svezení tramvají uvítali.
Ve FabLabu iQLANDIE nás seznámili s užíváním programu Corel 3D
a ovládáním laserové vypalovačky. Zadání znělo navrhnout a vyrobit módní doplněk. K dispozici byly všemožné ozdůbky, lepidla,
vybavená dílna a mnoho dalšího. Každý tým se úkolu zhostil jiným
způsobem a zaměřil se na jiný doplněk. Vznikly náramky, náušnice,
přívěšky, klobouček a “hrobeček”. U každé skupinky bylo úžasné
sledovat, jak jim jde práce od ruky. Závěrečné prezentace před porotou složenou z marketingových specialistů byly především koncertem Matěje Geža, který zcela ovládl prostor.
Komplexnost prezentace a zvoleného výrobku však nakonec vedla
k vítězství týmu Klárky Bendíkové, Elišky Bucharové, Káji Pekárkové
a Matyáše Kaisera. Gratulujeme!
„PS: Bylo znát, že mají všichni na paměti mou touhu po 3D tiskárně,
která mi v kabinetu stále chybí a připadne absolutnímu vítězi.”
Mgr. Jan Kacafírek, ZŠ Horní Police

Školství
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Halloween ve školce
I letos se nám Halloween ve školce velice vydařil. Děti přišly v nádherných
maskách, přinesly spoustu dobrot a užili jsme si kopec zábavy. Házeli
jsme mouchy do pavučiny, motali pavouky, hráli hru na krále Halloweenu a zatančili si na strašidelnou hudbu. Nesměla chybět ani přehlídka
masek a následovné mlsání strašlivých dobrot. Měli jsme prstíky čarodějnice Bludimíry, párky v županu s pavučinovým kečupem, dýňové cukroví
a muffinky s čokoládovou pavučinou. Prostě další povedená akce.
Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Podzimní dílničky
V říjnu se ve školce konaly podzimní dílničky. Děti společně s rodiči
tvořily podzimní věnce, ozdobné plněné sklenice, krásné papírové
závěsy, dráčky na špejli a zdobily perníčky ve tvaru ježečků, houbiček, jablíček a hruštiček. Bylo připraveno malé pohoštění ke kávě.
Pro nejmenší jsme připravili i kreslící koutek. Každý si zde přišel na
své a domů odcházel s krásnými výrobky.
Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

4/2021

Co se dělo ve školce
Horní Police na podzim?
Mateřská škola je pro děti velmi důležitá, hlavně v navázání
sociálních vztahů a k přípravě na vstup do základní školy. Z počátku školního roku se děti učí zejména pravidlům v mateřské
škole, hygienickým návykům a také se začleňují a hledají si své
místečko. Kromě prožitkového a klasického vzdělávání pro
zpestření všedních dnů mateřská škola nabízí pro děti mnoho
nadstandartních akcí, jako jsou Hrátky ve vodě v bazéně Česká
Lípa. Hrátky ve vodě jsou velmi oblíbené a pro děti důležité,
některé děti odbourají strach z vody a potápění, jiné se naučí plavat, ale všechny děti si užijí spoustu legrace. Dále pak
jezdíme do Libertinu, kde navštěvujeme keramické dílničky
a výtvarný atelier. Rozvoj jemné motoriky v tomto dětském
věku je velmi důležitý. Pro rozvoj hrubé motoriky děti pravidelně navštěvují základní školu Horní Police, kam docházejí
do tělocvičny za míčovými hrami pod vedením pana trenéra
Michala Toráně. Učí se zde florbalovým dovednostem a věnují
se sportu jako takovému. Do mateřské školy také dojíždí divadlo Koloběžka, které vždy děti svým vystoupením rozesměje
a v neposlední řadě poučí. V říjnu, kdy nám to situace dovolila,
děti předvedli rodičům, co vše se ve školce za dva měsíce naučily. Vystoupení pro rodiče se neslo v duchu podzimních darů
přírody, děti potěšily nejen básničkami a písničkami, ale také  
tanečním vystoupením s mazurkou. Nakonec i s rodiči děti společně tvořili podzimní výzdobu, kterou si odnášeli domů. Paní
kuchařky se postaraly o občerstvení v podobě výborného sladkého pečiva, čaje a kávy. Listopad dětem přinesl Halloweenský
bál, který si náležitě užily. Pan Drákula dětem donesl pečené
Drákulovy prsty, zaklel zvířátka do slizu, kterým děti pomohly
dostat se z něj, pozorovaly kostlivce a pavouky pomocí skleničky, vyrobily si své strašidlo a nechyběla ani diskotéka, kde si
děti procvičily své taneční kreace. Také myslíme na zdraví dětí,
a proto jsme si do školy pozvali Primavizus k měření zraku, kde
popřípadě zjistí, jestli mají děti zdravé oči, či by potřebovaly
nosit brýle. Ještě není konec podzimu a tak se moc těšíme, jaké
krásné dny nám ještě nabídne.
Autor: Bc. Pavla Hlůžková, učitelka MŠ

Školství
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Drakiáda v Horní Polici
Jako každý rok, tak i letos proběhla akce pořádaná obcí Horní
Police ve spolupráci s mateřskou školou Horní Police Drakiáda.
Slunné počasí přilákalo mnoho lidí, draci se vznášeli daleko do
výšin. Vítr jim v letu pomáhal, některým drakům pomáhal až tak
moc, že je odvál do neznáma. Všichni si pouštění draků moc užívali, ale také se mohli občerstvit u provizorního stánku. V nabídce nápojů bylo pro občany přichystáno mnoho, například čaj,
limonáda, káva, nebo na zahřátí svařák. A pokud byla někomu

zima, nebo byl hladový, mohl se ohřát u ohně a opéct si vuřt.
Toto vše bylo pro „pouštěče“ draků zdarma. Děti ze školní družiny Horní Police dále v programu pokračovaly a se svými vychovatelkami měly pestrý program v mateřské škole s přespáním.
Ale o tom zase v jiném článku. Moc děkujeme za vydařenou akci
obci Horní Police, za pohoštění panu starostovi a celému týmu,
který se podílel na Drakiádě.
Bc. Pavla Hlůžková, učitelka MŠ

Velká a malá strašidla z MŠ Stružnice
Koncem měsíce října jsme si v naší školce užívali dlouhou halloweenskou noc pro všechny odvážlivce, kteří se BOJÍ, ALE RÁDI!
Po setmění jsme se s baterkami v rukách a v kostýmech strašidel,
bubáků i dýní  vydali na odvážnou stezku za pokladem. Při hle-

dání nám napovídaly světélkující obrázky v tmavých zákoutích
zahrady. Najít poklad v černočerné tmě nebylo vůbec jednoduché, ale společnými silami jsme cíle dosáhli. V objevené truhlici se
nacházely fosforové myšky, které nás provázely dalšími přichystanými úkoly. Šikovná strašidla si poradila se skládáním halloweenských puzzlíků, při prolézání netradiční průlezkou, kterou
musela obratně zdolat bez cizí pomoci a také při lovení hraček
z děsivého košíku, ukrytého pod stínem tmy. Po náročném venkovním běhání přišly vhod krvavé špagety, které jsme s velkým
gurmánským gustem všichni do posledního snědli. Tím náš večer
neskončil. Z mandarinek jsme si vyráběli dýničky a z bílých nafukovacích balónů veselé duchy. Následovala slavnostní přehlídka
masek a strašidelné focení, které se dětem obzvlášť líbilo. Posledním a tím největším úkolem bylo bez slziček usnout a spát a spát,
bez mamky a taťky, až do rána. Což všechna strašidla zvládla také
na jedničku.
Kolektiv MŠ Stružnice

Malým krokem
za novým rokem
Jak se to jen mohlo stát, že si opět po roce krásné Vánoce budeme
přát? Až se párkrát vyspíme, vůni Vánoc ucítíme. Salát s kaprem,
vanilka a skořice, to jsou naše tradice. Na stromečku světýlka a pod
ním nadílka. Ta dětské oči rozzáří. Pak zalistujeme v kalendáři a ten
nám Nový rok přináší! Ohňostrojem zdobené bude nebe, tak ať se
nám všem v novém roce vede. Přejeme Vám krásné svátky a šťastný
nový rok!
Kolektiv MŠ Horní Police
Stanislava Holovská, ředitelka MŠ Horní Police

V hodinách pracovní výchovy si nejmenší žáci ZŠ v Horní Polici upekli tu největší palačinku. A jak se jim kuchařské umění povedlo? Není
třeba komentovat.
Mgr. Pavla Šmídová, 1. ročník ZŠ Horní Police
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Den s domácími mazlíčky v MŠ Stružnice
Také zažíváte situace, že vám někdo o někom pravidelně vypráví
a vy jste ho ještě nikdy neviděli?
Tak to je přesně náš případ! Děti
nás ve školce velmi často informují o svých domácích mazlíčcích. Už
víme, co které zvířátko trápí nebo
co kterému zvířátku dělá radost.
Zkrátka sdílíme s dětmi příběhy,
které se svými oblíbenci prožívají. Ale při tom jsme hlavní hrdiny
těchto příběhů vůbec neviděli.
Tak přesně to jsme chtěli změnit!
A protože máme všichni zvířecí
kamarády moc rádi, uspořádali
jsme jednoho podzimního odpoledne na školkové zahradě veliké
setkání rodičů, dětí a jejich domá-

cích mazlíčků. No to bylo zmatku
a radosti! Pejskové Oskar, Jasper,
Bella a Bejlinka vesele poštěkávali, poskakovali a vrtěli ocásky.
Kočičky Lucinka, Elinka, Micinka,
Mourinka se krčily v přepravních
boxech a jen ty nejodvážnější
a nejmazlivější, vylezly a nechaly
se pohladit. Zvědavý králík Špuntík vyzkoušel naši nově zakoupenou králíkárnu, kterou máme připravenou pro školková morčátka.
Jen želvička Klárinka se tvářila, že
jí je všechno fuk! Děti nám postupně své miláčky představily.
Dozvěděli jsme se, jak se jmenují,
co mají rády, jaká je jejich oblíbená pochoutka a hračka, kde mají

Absolvování plaveckého
výcviku dětí z 1. stupně
Po téměř dvouleté pauze od školního plavání děti z prvního stupně
(2. – 5. ročník) ZŠ Horní Police absolvovaly celý kurz plaveckého výcviku pod vedením lektorů z bazénu v Děčíně. Na závěrečné lekci je
čekaly závody v různých plaveckých stylech a dalších dovednostech
(potápění, skoky do vody…). Všechny děti získaly za kurz diplom
a malou odměnu. Nejlepší plavci,
potápěči a skokani získali odměnou volný vstup do Aquaparku
v Děčíně. Jsme velmi rády, že děti
měly možnost odplavat všechny
lekce a díky tomu přibyla spousta
nových plavců a plavkyň.
Paní učitelky z 1. stupně
ZŠ Horní Police

své místečko na spinkání nebo
kde si nejraději hrají. Pak své
domácí mazlíčky kreslily křídami
na chodníčku, aby i ostatní děti
druhý den viděly, jakou jsme měli
na zahradě návštěvu. Za odvahu
a především za slušné chování si
všechna zvířátka odnesla krásný vzpomínkový diplom s jejich
jménem. I dětem se dostalo veliké odměny! Mohly se projet na
mazlíčkovi paní učitelky Dášenky
– kobylce Biene. Děkujeme všem
rodičům za ochotu spolupodílet
se na této akci, dětem a jejich
mazlíčkům za krásně strávené
odpoledne.
Kolektiv MŠ Stružnice

Poděkování třídě
plné námořníků
V Horní Polici je nová třída prvňáčků, námořníků. Všechny děti
se zapojily do celoroční soutěže
o velký poklad, to je pro ně
neodolatelnou motivací a zábavou. Nová písmenka, čtení
a počítání. I to je důvod k radosti a spokojenosti dětí. Pochvalu
pro prvňáčky a poděkování rodičům za spolupráci posílá jejich
třídní paní učitelka.
Pavla Šmídová,
ZŠ Horní Police

Školství
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Dýňování
V naší školce se chystala krásná odpolední akce na téma dýňování, která byla
určená pro rodiče s dětmi. Bohužel kvůli velké nemocnosti dětí se dýňování
muselo přesunout a uskutečnilo se dopoledne v rámci výuky. Děti vydlabávaly dýně, zdobily si dýňové perníčky
a u stolečku měly připravené dýňohrátky (hledání rozdílů, skládání
obrázků podle předlohy, počítání
a přířazování,...). Počasí nám přálo,
takže si děti užily i připravené soutěže na zahradě (tvoření mandal
z přírodnin, házení kroužků, hod na
terč, slalom s kolečkem plným kaštanů a další) a podzimní fotokoutek.
Všichni jsme si to moc užili a děti
dostaly diplom a sladkou odměnu
za účast na dýňování.
Kolektiv MŠ Žandov

Školkový Halloween
Přišel den, na který se těší každý, kdo se rád převléká do kostýmů. Takže jsme ve školce ten den neviděli obyčejné děti, ale zavítala mezi nás
ta nejrůznější strašidla. Mohli jsme ve třídách potkat čarodějnice, kostlivce, netopýry a duchy, ale abychom se jen nebáli tak tu byli také dýně,
princezny i hasiči. Všechna oddělení se spojila a v jedné třídě jsme si
udělali taneční parket a řádili jsme jako skutečná strašidla. Ve druhé třídě jsme si udělali hostinu, která byla opravdu velkolepá a to díky všem,
kteří nám donesli něco na zub z domova. Pochutnali jsme si na mufinkách, sušenkách, roládách, brambůrkách, ale i na jahodách, jablíčkách
a ostatním ovoci. Byli připravené i nějaké hry jako chůze na chůdách,
hod obručí na kočku, střelba míčků do lekvaru a další. Celé dopoledne
jsme si užili a už teď se těšíme na karneval. Ještě jednou moc děkujeme
všem rodičům za krásné masky a opravdu bohaté občerstvení.
Kolektiv MŠ Žandov

4/2021

Putování
za skřítkem
Podzimníčkem
Jednoho slunečného rána, kdy se
nám příroda předváděla v těch
nejkrásnějších barvách, všechny
děti z mateřské školy dostaly dopis
s několika úkoly k nalezení skřítka
„Podzimníčka“. Vydaly se tedy na
cestu s očekáváním, co je na cestě
za hledáním skřítka čeká. Cesta
vedla kolem vysokého modřínu,
dále pak po kamenitých schodech
až na louku u sídliště a odtud
směrem k dětskému hřišti. Díky
podpoře a navigaci paní učitelek, které je na cestě provázely,
se podařilo všechny úkoly splnit
a na všechny otázky odpovědět.
Dokonce jsme na hřišti postavili
i mnoho domečků pro skřítky a jejich kamarády. Ale všechno neprobíhalo tak hladce, jak by se mohlo
zdát. Stále jsme ještě totiž neměli

to hlavní –„Podzimníčka“. Skřítek
nebyl ani na konci našeho putování k nalezení. Měli jsme starost,
kde může být, ale protože jsme na
to nemohli přijít, pokračovali jsme
v cestě k mateřské školce. Ale co
se nestalo? Při vycházení do mateřské školky děti nalezly obrovské barevné listy stromů, které je
zavedly až na zahradu, kde se na
nás z prolézacího hradu potutelně usmíval skřítek „Podzimníček“.  
Měli jsme velkou radost, že jsme
ho našli a všechno jsme zvládli.
Obrovskou odměnou pro nás byl
poklad v podobě sladkého občerstvení a pro každého perníková
medaile za splnění všech úkolů.
Skřítku moc Ti děkujeme, za rok
si Tě opět najdeme.
Kolektiv MŠ Žandov

Přespání žáků ŠD
v MŠ Horní Police
Dne 22. 10. v Horní Polici proběhla drakiáda, která se pojila s akcí přespání
ve školce družinových žáků ze ZŠ Horní Police. Zábavným programem nás
provázeli Avatar, Spider man, Modrá tlapka, Tygr, Jack pirát a další masky,
které měli žáci namalované na obličeji. Večerní procházku Horní Policí jsme
oživili nejen baterkami, abychom byli pořádně vidět, ale také zpěvem, abychom byli i slyšet. Jejich statečnost při hledání pokladu na školní zahradě
MŠ byla obdivující a všichni poklad zdárně našli. Aby rodičům nebylo líto,
že my jsme si poklad našli, tak jsme jim vyrobili dráčky, které si mohli doma
zapíchnout do květináčů. Na pořádné zábavě nesmí chybět tancovačka,
žáci měli připravené písničky, na které jsme si společně zatančili. Nakonec
znaveni usínáme při pohádce. Tímto bych chtěla poděkovat našim kuchařkám, Alence a Haničce, za občerstvení a také rodičům žáků za snídaně. Akci
jsme si parádně užili.
Vychovatelka ŠD Lucie Řeřichová

-14-

Školství

4/2021

Setkání se seniory aneb nemocnice na kraji Stružnice
Jako každý rok se nejen zaměstnanci MŠ, ale i naše děti těšili na podzimní setkání se stružnickými seniory. Jelikož jsme o toto setkání mi-

nulý rok přišli díky pandemické situaci, pojali jsme tentokrát vystoupení trochu netradičně a patřičně jsme se na něj připravili. Ušitými
retro kostýmy jsme děti proměnili v malé zdravotníky, kteří se spolu
s doprovodem „velkých“ zdravotních sester postarali o proočkování
všech zúčastněných. Ovšem vakcína to nebyla ledajaká! Vakcíny „pro
dobrou náladu“ pod názvy ÚSMĚVNÍK, SRANDOVNÍK a CHECHTACÍN byly totiž aplikovány obří mega injekcí vyrobenou z papírového
kartonu a účinkovaly téměř okamžitě. Pochopitelně, že každá babička i dědeček obdrželi řádné potvrzení o očkování do očkovacího
průkazu. Pak už vše probíhalo jako na správném vystoupení. Nejprve
děti pobavily publikum antivirovou pohádkou o bacilech. Následovaly lidové písničky, které si s námi všichni rádi zazpívali. Dokonce nás
obecenstvo ladnými pohyby se šátky s chutí doprovázelo. Pro zpestření jsme babičkám a dědečkům předvedli tzv. „distanční výuku“, do
které jsme zařadili úkoly na procvičení paměti. A protože nachystané
slovní kvízy a číselné hlavolamy byly rychle a bezchybně vyřešeny,
každý si domů odnesl odměnu v podobě čerstvé mrkvičky pro dobrý
zrak a „medíčku“ na podporu zdravíčka. Věříme, že účinnost naší
vakcíny bude trvat co nejdéle, a že jsme svým vystoupením přispěli
k příjemné pohodě a dobré náladě všech.
Kolektiv MŠ Stružnice

Pojď, budeme si
chvilku hrát a povídat!

Zpívání u betlému

To nabídli starší žáci z VIII.B těm nejmladším, našim prvňáčkům. Společně oslavili Den stromů. Krátká přednáška, seznámení a tvoření
obrázků z přírodního materiálu. Společná chvilka zpříjemnila a prohloubila učivo z prvouky nejmladším žákům a ti starší si vyzkoušeli
naplno roli učitele. Děkujeme všem za spolupráci.
Hana Havlíková a Pavla Šmídová, ZŠ Horní Police

S blížícím se koncem roku tu máme opět předvánoční – adventní období. Začátek tohoto období je spojen i s rozsvícením vánočního stromu.
Dne 26. 11. 2021 jsme se sešli na návsi v Jezvém. Za příjemně strávený večer vděčíme žakům ZŠ Stružnice, kteří zpívali vánoční koledy a recitovali
básně. Vystoupení dětí se velmi vydařilo, žáci byli odměněni potleskem.
Letos náves zdobí betlém s malým stromečkem. S přáním příjemného
prožití adventního času a vánočních svátků vystoupila starostka paní
Ing. Monika Habartová. Žáci ZŠ Stružnice obohatili program o vánoční
jarmark se svými výrobky. Pro zahřátí bylo připraveno svařené víno. Na
závěr vystoupil pěvecký sbor Českokamenické X-teto.

Bramborová soutěž
Školní družiny ZŠ Žandov uspořádaly pro všechny žáky podzimní soutěž, při které děti mohly ukázat svoji kreativitu a představivost. Byla
vyhlášena soutěž o nejzajímavější výtvor z brambor. Některé děti pojaly výzvu opravdu vtipně. Mezi jejich výtvory se sešly města z brambor, květiny, zvířata, ale i smažené bramboráky, šperky z brambor
a dokonce pohádkové postavy, které vypadaly, jako kdyby přišly přímo z animovaných pohádek. Výherce vybíraly samy děti a ty vybraly
nejsložitější pohádková dílka. Gratulujeme prvákům Natálce, Adélce
a Filípkovi, kteří vyhráli a odnesli si krásné ceny. Všechny děti, které
do soutěže svůj výrobek přinesly, obdržely odměnu.

Školství
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Školka i škola Žandov
na škole v přírodě
První říjnový týden se skoro celá škola a také předškoláci ze školky
vydali na školu v přírodě do obce Kytlice, ležící uprostřed lesů v Lužických horách na obou březích říčky Kamenice. Byli jsme ubytováni
v Penzionu U Skály, který má spoustu venkovních aktivit, prolézaček, pískoviště a obří nafukovací trampolínu. Náš pětidenní pobyt
byl plný hezkých zážitků, kterým bylo nakloněno hezké počasí, což
bylo ideální pro naše venkovní aktivity. Každý den po dopolední výuce a bohatém obědě byl naplánován výlet, obohacený o zážitkové
aktivity. Pouštěli jsme draky, v lese jsme stavěli domečky, poznávali
stromy a určovali světové strany. Poslední den jsme dokonce podnikli cestu za pokladem, který každá třída po splnění úkolů opravdu našla. Z výletů jsme se do penzionu vraceli obvykle navečer, kde
na nás čekala vždy dobrá večeře. Po večeři jsme se scházeli ve společenské místnosti, kde jsme všichni společně hráli hry, malovali na
trička, vyráběli masky, měli pyžamovou párty, disko párty, táborák
a také oblíbenou stezku odvahy.

4/2021

Přípravy dětí
ze ZŠ Žandov na
Ježíškova vnoučata
Letos jsme se celá škola, spolu s městem Žandov, zapojili do celonárodního projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Přípravy jsou
v plném proudu. Děti, kterým byl vysvětlen smysl celé akce, nacvičily
zábavný program a vyrobily originální přání pro místní babičky a dědečky. Z dětí z každé třídy byl sestaven školní pěvecký sbor, který
pod vedením paní učitelky Hyskové, za doprovodu paní vychovatelky Kubinové, nacvičil tradiční vánoční koledy. Děti, které hrají na
hudební nástroj, si pod vedením paní učitelky Cimplové připravily
pásmo moderních koled a třeťáci si nacvičili vtipnou divadelní hru
z předvánoční hodiny prvouky. Čtvrťáci překvapili vánočními hádankami a děvčata z 1., 2. a 3. třídy nacvičila s paní učitelkou Lešákovou
taneční vystoupení s doprovodem písně Hany Zagorové „Zima, zima,
zima“. A krom toho děti za pomoci keramičky Jany Glaserové všem
babičkám a dědečkům zhotovily velmi originální dárečky.

Víkendový výlet
s rodiči žáků ZŠ Žandov
V polovině října jsme navštívili naše adoptivní zvíře v ZOO Děčín.
Společný víkendový výlet dětí s rodiči za naší adoptivní sovou pálenou se nám ve všech směrech vydařil. Ve vlaku nás pan průvodčí usadil do 1. třídy, protože nám zapomněli přiřadit vagon navíc.
Slunné počasí babího léta nám přálo, všechna zvířátka byla ve výběhu. Dětský koutek byl jenom pro nás a zásoby plyšáků v obchodě se
suvenýry byly čerstvě doplněny. Zažili jsme spoustu legrace a společné zábavy, na kterou dlouho nezapomeneme…

Den pro Amálku
na ZŠ Žandov
V rámci sdílení zkušeností, seznamování se s odlišností a podpory
handicapovaným jsme se s dětmi na třídnických hodinách rozhodli
letos podpořit Amálku Miškejovou z vedlejší obce Stružnice. Děti
ze všech tříd samy vymalovaly přívěsky na klíče ve tvaru srdce, které vyrobila paní učitelka Radka Guttenová. Přívěsky byly předány
na sobotní benefiční akci jako poděkování za finanční dar každému, kdo přišel. I náš učitelský sbor přispěl finančním příspěvkem na
podporu intenzivní neurorehabilitace malé Amálky, které přejeme
hodně štěstí a síly do dalšího života.

Preventivní odpoledne
První pátek v listopadu se dětem ze všech tříd ZŠ Žandov věnoval
školní metodik prevence. Ten ve škole pomáhá udržovat pozitivní
atmosféru a předcházet rizikovému chování dětí. V rámci zábavného edukačního odpoledne žáci hráli sebepoznávací hry, a při nich
se učili lépe chápat i své spolužáky. Svěřovaly se, co je zajímá a trápí, a společně hledali řešení třídních trampot. Děti získaly jistotu, že
nejsou nikdy samy, a dostaly informace, na koho se ve škole mohou
kdykoliv obrátit. S programy „Jsem originál“ a „Nejsem sám“ se budou děti nadále setkávat každý první pátek v měsíci po celý školní
rok a společně se školním metodikem prevence budou podporovat
svou originalitu. Později se budou věnovat programu „Buď kamarád“, který bude zaměřen na vzájemný respekt a zdravé fungování
vztahů v třídním kolektivu.

Školství
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Halloweenský den
ve škole v Žandově

Vyhodnocení Logické
olympiády v ZŠ Žandov

V pondělí 25. 10. jsme měli odlehčenou výuku, protože jsme si zvolili
tematicky zaměřený den. Všechny děti se jako mávnutím kouzelné
hůlky proměnily v čaroděje a čarodějnice nebo v jiné pohádkové postavy či zástupce zvířecí říše. Ve všech třídách se výuka točila kolem
strašidel, čarodějnic a dýní. Vypracovávaly se pracovní listy, řešily se
slovní úlohy, četly halloweenské příběhy, vyráběly se halloweenské
lapbooky… Odpoledne pak v obou družinách paní vychovatelky
překvapily své žáky tematicky zaměřeným občerstvením. Děti si pak
užily společné hry a veselou disko party.

Logické olympiády se letos zúčastnilo 11 žandovských žáků. Logická
olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Nejlepší výsledky získala Hana Kubátová z 1. třídy, Daniel Havlas z 2. třídy a Lucie Tichá
z 3. třídy. Ti spolu s diplomem získali i společenskou hru Logik. Všem
zúčastněným gratulujeme k jejich krásným výsledkům. Všichni, kdo
se zúčastnili, dostali malý soubor hlavolamů.

Návštěva státní zástupkyně
na hodině občanské výchovy

Podzimní týden
v Žandově
V listopadu se ve všech třídách probírají témata podzimu napříč všemi předměty. Ve výtvarných vyučováních děti malovaly zátiší s podzimními barvami, v pracovním vyučování tvořily z kaštanů, sbíraly
školní jablíčka na zahradě a pak z nich ve školní kuchyňce upekly
dobroty. Nechyběl ani oblíbený barevný týden, kdy se všechny paní
učitelky i pan učitel oblékli do stejných podzimních barev jako děti.
Děti bavilo, že každý den byly všechny oblečené ve stejné barvě. Barevný týden držel i pan školník s paní uklízečkou.

Ve výuce k občanství na ZŠ Horní Police jsme v IX. třídě otevřeli kapitolu právního řádu ČR a do výuky jsme pozvali státní zástupkyni
Okresního státního zastupitelství v Děčíně, JUDr. Karolínu Truhlářovou. Povídali jsme si s ní o Ústavě České republiky, která tvoří základní kámen našeho právního systém a vychází z ní tzv. ústavní pořádek
neboli ústavní řád. Tvoří ho již zmíněná Ústava ČR, Listina základních
lidských práv a svobod a soubor ústavních zákonů.
ZAJÍMALO NÁS…
• Kdo je státní zástupce a co dělá?
Dozvěděli jsme se, že státní zástupce zastupuje stát při ochraně veřejného zájmu a v trestním řízení podává veřejnou žalobu. Během
soudního líčení sedí státní zástupce v červeně lemovaném černém
taláru vpravo od soudce, který sedí v čele a je oblečený také v černém
taláru ale s fialovým lemováním. Naproti státnímu zástupci sedí obhájce v černém taláru, tentokrát však s modrým lemem.
• Jak je to s trestní odpovědností mladistvých?
Trestní odpovědnost má každý v okamžiku, kdy oslaví svoje 15. narozeniny. Znamená to tedy, že pokud poruší zákon mladistvý ve věku
15 let a výše, může jít v případě, že ho soud shledá vinným, do vězení.
Neznamená to ale, že mladšímu 15 let nehrozí za provinění žádný
postih. Mladí viníci mohou skončit v diagnostických ústavech.
CO DEVÁŤÁKY PŘEKVAPILO?
• Že jeden den pobytu vězně ve věznici stojí 1000 – 1500 Kč.
• Že online prostředí je místo, kde dnes dochází k velkému množství
trestných činů a velký problém může způsobit poslaná fotografie
nebo její zveřejnění na sociálních sítích.
• Že pomoc během trestného činu se posuzuje jako trestný čin.
Zdaleka jsme nestihli probrat všechna témata, která žáky deváté třídy zajímala. Podle jejich reakcí budeme další setkání věnovat šikaně,
drogám a omamným látkám.
Vendula Fedorčáková a žáci a žákyně IX.A ZŠ Horní Police
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Informatická soutěž pro žáky
základních a středních škol iBobr
Ministerstvo školství pracuje na tom, aby se moderní technologie dostávaly do výuky čím dál častěji. Vznikly tak soutěže, které mají žákům
přiblížit, jak přemýšlejí počítače, a naučit je základům ovládání počítačů a programování. Jednou z těchto soutěží je informatická soutěž pro
žáky základních a středních škol iBobr. Soutěž je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl jednak
seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, jednak objasnit žákům to, že informatika není totéž co ovládání počítače.
Hornopolická škola se tak letos v druhém a třetím listopadovém týdnu
poprvé zapojila do této soutěže. Letošní účast v soutěži byla pro školu
premiérová a naším cílem tak bylo především, aby se žáci seznámili se
soutěžními oblastmi, tématy, zadáními a vyzkoušeli si vlastní soutěž.
Žáci ve škole soutěžili ve třech věkových kategoriích. Kategorie Mini
je určená pro žáky z prvního stupně, pro žáky z druhého stupně byly

připraveny kategorie Benjamin a Kadet. Soutěž proběhla v počítačové
učebně školy a soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického
myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Celkem soutěžilo 78 žáků z různých ročníků. Bobříka informatiky ulovilo celkem 7 žáků (měli alespoň 140 bodů) z různých tříd. Nejlépe v jednotlivých kategoriích dopadli Vojtěch Kaiser
(5. ročník, 164 bodů ze 192; bodový průměr všech soutěžících 77), Jakub
Havlas (6. ročník, 160 bodů ze 192; bodový průměr 81) a Jan Záhora
(9. ročník, 180 ze 195 bodů; bodový průměr 111). Pochvalu si ale zaslouží každý, kdo soutěž absolvoval, a tím posunul úroveň svého logického
myšlení o kousek výš. I když soutěž skončila, tak to neznamená, že
bobřík informatiky usne. Po celý školní rok se budou žáci k úlohám
a testům vracet, a budou si tak tříbit své myšlení.
Ing. Milan Ištok, ZŠ Horní Police

Usnesení

-18MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne 27.
9. 2021 od 18. hodin na sále Městského
úřadu v Žandově. Zastupitelstvo města
projednalo a
1. Schvaluje
a) 	Ověřovatele zápisu.

b) 	Program zasedání dle předloženého
návrhu.
c) 	 Přehled čerpání rozpočtu města za 1.6./2021
d) 	Rozpočtové opatření č. 3/2021.
e) 	Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č. OLP/1381/2021 mezi Libereckým krajem, SVS a.s. a Městem
Žandov na p.p.č. 102/1 v k.ú. Velká Javorská.

f) 	 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti IS mezi Městem Žandov
a SVS a.s. na p.p.č. 89/1 v k.ú. Velká
Javorská.
g) 	Dar a darovací smlouvu pro reprezentanta v boxu ve výši 15.000,- Kč pro
rok 2021.
h) 	Dar a darovací smlouvu pro reprezentanta v boxu ve výši 15.000,- Kč pro
rok 2022.

i) 	 Snížení ceny za odprodej p.p.č. 193/1
v k.ú. Heřmanice u Žandova na 150,Kč + 21% DPH.

ročně dle předloženého návrhu (usnesení č. 25 / 68 / 2021).
ZO schvaluje záměr propachtovat
část pozemku p.č. 446 o výměře 244
m2 k zahrádkářské činnosti na dobu
neurčitou s roční výpovědní lhůtou za
cenu 10,- Kč/m²/ročně (usnesení č. 25 /
69 / 2021).
ZO schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – garáže v areálu
zámku na části pozemku p. č. 124/1 za
750,- Kč/měsíčně a části pozemku p. č.
125 o výměře 300m², jako manipulační
plochu za 1,- Kč/m²/měsíčně na dobu
neurčitou s roční výpovědní lhůtou
(usnesení č. 25 / 70 / 2021).
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 189, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je jiná stavba občanského vybavení bez č.p./č.ev. o výměře 68
m² za cenu minimálně 180 000,- Kč
(usnesení č. 25 / 71 / 2021).
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě

o dílo s firmou Hana Holická na rekonstrukci elektroinstalace - kulturní
sál Beseda Horní Police v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu (usnesení č. 25 / 72 / 2021).
ZO schvaluje dodavatelem záclon,
závěsů a opony na sál Beseda Horní
Police paní Simonu Gonosovou, IČ:
67854516 a schvaluje Smlouvu o dílo
ve výši 130 535,- Kč v předloženém
znění a pověřuje starostu k podpisu
(usnesení č. 25 / 73 / 2021).
ZO schvaluje do školské rady za zřizovatele Základní školy xxxxx (usnesení
č. 25 / 74 / 2021).
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na Stavební úpravy kuchyně
a přilehlých místností v předloženém
znění a pověřuje ředitelku MŠ  k podpisu (usnesení č. 25 / 75 / 2021).
ZO schvaluje přísedícími okresního
soudu v České Lípě paní xxxxx, bytem
xxxxx a paní xxxxx, bytem xxxxx na

funkční období 2022-2027 (usnesení č.
25 / 76 / 2021).
ZO schvaluje dar ve výši 5 000 Kč pro
manžele xxxxx na pořádání dobrovolné
akce ,,Čištění řeky Ploučnice“ dle předložené žádosti (usn. č. 25 / 77 / 2021).
ZO schvaluje dar ve výši 10 000 Kč pro
TJ Dynamo Stružnice dle předložené
žádosti, který bude vyplacen v roce
2022 (usnesení č. 25 / 78 / 2021).
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2021 ve výši 1 223 286,- Kč na straně
příjmů, 334 496,- Kč na straně výdajů, s přebytkem ve výši 888 790,- Kč
(usnesení č. 25 / 79 / 2021).
ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v areálu zámku p.č.
124/1 v jižním traktu o výměře 40 m² za
10,- Kč/m²/měsíčně na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou (usnesení č. 25 / 80 / 2021).
Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HORNÍ POLICE
Na svém 25. zasedání ZO Horní Police konaného dne 27. října 2021 od 18 hod. na
obecním úřadě v Horní Polici v souladu
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění přijalo následující usnesení:
• ZO schvaluje ověřovatele zápisu
a zapisovatele v předloženém znění
(usnesení č. 25 / 65 / 2021).
• ZO schvaluje program pro 25. zasedání ZO v předloženém znění (usnesení
č. 25 / 66 / 2021).
• ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství v předloženém znění (usnesení
č. 25 / 67 / 2021).
• ZO schvaluje záměr propachtovat
pozemky p.č. 513/3 o výměře 1511 m²
a p.č. 519 o výměře 1125 m² k zemědělským účelům za cenu 2 500 Kč/ha/

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém
22. zasedání konaném dne 20. září 2021
od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění,
1. 	 Schvaluje program 22. Zasedání zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2021-221)
2. 	 Bere na vědomí informaci místostarosty o plnění usnesení z 21. Zasedání
zastupitelstva obce. (číslo usnesení
2021-22-2)
3. 	 Bere na vědomí informaci předsedů
finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro rozvoj, výstavbu,
pozemky a životního prostředí a místostarosty za výbor pro sport, kulturu
a sociální věci. (číslo usn. 2021-22-3)

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 23.
zasedání konaném dne 4. listopadu 2021
od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění,
1. 	 Schvaluje program 23. Zasedání
zastupitelstva obce. (číslo usnesení
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2. Bere na vědomí
a) 	Zprávu z jednání rady města.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

•

•

•

•

4. 	Bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2021. Příjmy ve výši 50 902,- Kč, výdaje ve výši 50 902,- Kč a financování
ve výši 0,- Kč. (číslo usnesení 2021-22-4)
5. 	 Bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 6/2021. Příjmy ve výši 944 602,37 Kč,
výdaje ve výši 474 890,- Kč a financování ve výši 469 712,37 Kč. (číslo usnesení 2021-22-5)
6. 	Schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2021. Příjmy ve výši 130 293,- Kč, výdaje ve výši 130 293,- Kč a financování
ve výši 0,- Kč. (číslo usnesení 2021-22-6)
7. 	 Schvaluje přesun částky 150 000,- Kč
z rezervního fondu ZŠ Stružnice do
provozních prostředků. (číslo usnesení
2021-22-7)
8. 	Bere na vědomí výroční zprávu ZŠ
Stružnice za školní rok 2020/2021. (číslo usnesení 2021-22-8)

9. 	Schvaluje Kritéria pro podávání žádostí o finanční podporu akcí nebo
činností pro rok 2022. (číslo usnesení
2021-22-9)
10. 	Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti č. IE-12-4006037/
VB/004 na pozemku ve vlastnictví
obce Stružnice, parc. č. 353 v k. ú. Jezvé pro zařízení distribuční soustavy.
(číslo usnesení 2021-22-10)
11. 	Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti č. IV-12-4019928/
VB/01 na pozemcích ve vlastnictví
obce Stružnice, parc. č. 218 a 215 v k.
ú. Jezvé pro zařízení distribuční soustavy. (číslo usnesení 2021-22-11)
12. 	Schvaluje záměr pronájmu pozemku
p. č. 19/2 v k. ú. Stružnice o výměře 814
m2. (číslo usnesení 2021-22-12)
13. 	Schvaluje záměr prodej části pozemku

p. č. 255 v k. ú. Jezvé o výměře 74 m2.
(číslo usnesení 2021-22-13)
14. 	Schvaluje prodej pozemku p. č. 101
v k. ú. Stružnice o výměře 744 m2
společně s pozemkem p. č. 102 v k. ú.
Stružnice o výměře 345 m2 za cenu
50,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu
54 450,- Kč paní xxxxx, bytem xxxxx.
(číslo usnesení 2021-22-14)
15. 	Schvaluje prodej části pozemku p.č.
75/1 v k.ú. Stružnice panu xxxxx a paní
xxxxx za částku 250,- Kč/m2. Výměra
pozemku společně s cenou budou stanoveny po zaměření. (číslo usnesení
2021-22-15)
16. 	Bere na vědomí informaci o připravované akci. (číslo usnesení 2021-22-16)

2021-23-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarosty o plnění usnesení z 22. Zasedání
zastupitelstva obce. (číslo usnesení
2021-23-2)
3. Bere na vědomí informaci předsedů
finančního výboru, kontrolního výboru a místostarosty za výbor pro sport,
kulturu a sociální věci. (číslo usnesení

2021-23-3)
4. Bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 8/2021. Příjmy ve výši 273 875,95 Kč,
výdaje ve výši 0,- Kč a financování ve
výši 273 875,95 Kč. (číslo usnesení 202123-4)
5. Schvaluje z důvodu havarijního stavu výměnu 2 ks plynových kotlů v ZŠ
Stružnice v ceně 237 046,00 Kč s DPH,

hrazeno z rozpočtu obce. (číslo usnesení 2021-23-5)
6. Schvaluje vyřazení tiskárny značky HP
OfficeJet Pro 8600 z evidence majetku ZŠ Stružnice. (číslo usn. 2021-23-6)
7. Schvaluje odpisový plán MŠ Stružnice
na rok 2021 dle přiloženého seznamu.
(číslo usnesení 2021-23-7)
8. Schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.
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Usnesení
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1/2021 o přenosu příslušnosti k projednání přestupků dle § 105 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů. (číslo usnesení
2021-23-8)
9. Schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stružnice-Jezvé-Pořízení nového dopravního automobilu“
firmou Auto Trutnov s.r.o., Trutnov
a pověřuje starostku podpisem smlouvy s touto firmou. (číslo usnesení 202123-9)
10. Schvaluje realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Změna užívání části stavby na BJ-Stružnice čp. 80“ stavební firmou Ivan Hammer, Stružnice

a pověřuje starostku podpisem smlouvy s touto firmou. (číslo usnesení 202123-10)
11. Schvaluje finanční dotaci pro rok 2022
ve výši 20 000,- Kč na opravu kostela
Sv. Vavřince v Jezvém. (číslo usnesení
2021-23-11)
12. Schvaluje finanční dotaci na rok 2022
ve výši 70 000 Kč pro zachování kopané ve Stružnici a pokračování v její
tradici. (číslo usnesení 2021-23-12)
13. Schvaluje finanční dotaci pro rok 2022
ve výši 25 000 Kč na podporu činnosti
SDH Jezvé. (číslo usnesení 2021-23-13)
14. Schvaluje finanční dotaci pro rok
2022 ve výši 15 000,- Kč na materiální
zabezpečení práce s mládeží pro my-

slivecký spolek Radečský vrch. (číslo
usnesení 2021-23-14)
15. Schvaluje finanční dotaci na rok 2022
ve výši 40 000,- Kč pro paní xxxxx. (číslo usnesení 2021-23-15)
16. Schvaluje finanční dar na rok 2022 ve
výši 5 000 Kč pro provoz krizové telefonní linky. (číslo usnesení 2021-23-16)
17. Schvaluje finanční dar na rok 2022 ve
výši 3 000,- Kč pro xxxxx, na úpravu
čapího hnízda na komíně v Jezvém.
(číslo usnesení 2020-23-17)
18. Schvaluje finanční dar na rok 2022 ve
výši 4 000,- Kč pro Český svaz rybářů
v Žandově. (číslo usnesení 2021-23-18)
19. Schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 446/2 o výměre 444 m2 (lesní

porost) od manželů xxxxx. (číslo usnesení 2021-23-19)
20. Schvaluje pronájem pozemku p. č.
19/2 v k. ú. Stružnice o výměře 814 m2
panu Šímovi, Rumburských hrdinů
692, Nový Bor za    814,- Kč ročně (tj.
1,- Kč/m2) s dobou určitou. (číslo usnesení 2021-23-20)
21. Schvaluje prodej části pozemku p. č.
255 v k. ú. Jezvé o výměře 74 m2 paní
Mgr. Stanislavě Hajné, Dolní Násepní
129/3, Novosedlice za 3700,- Kč. (tj. 50,Kč/m2 – komunikace). (číslo usnesení
2021-23-21)
22. Bere na vědomí informaci o připravovaných akcích. (číslo usnesení 202123-22)

VELKÁ BUKOVINA

schvaluje vyřazení drobných položek
z žádosti o dotaci z důvodu vyčerpání celé dotační částky a to konkrétně: Notebook, Tiskárna, Elektrický
vysokozdvižný vozík, Rudl, Agregát,
Nářadí a rozhoduje   o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování místa pro
předcházení vzniku odpadů v obci
Velká Bukovina“, kterou je nabídka
uchazeče ELKOPLAST CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín. IČ: 25347942
s nabídkovou cenou 1 201 530 Kč včetně DPH) a schvaluje uzavření kupní
smlouvy – název zakázky „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Velká Bukovina- dodávka
kontejnerů“ s uchazečem ELKOPLAST
CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín.
IČ: 25347942  a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o – název zakázky
„Vybudování místa pro předcházení
vzniku odpadů v obci Velká Bukovina
- dodávka kontejnerů“ mezi obcí Velká Bukovina a společností ELKOPLAST
CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín.
IČ: 25347942. Průběh hlasování: 7 pro /
0 proti / 0 zdržel se
• Usnesení č.  4-8/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje výsadbu

stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP
„Sázíme budoucnost“ a to včetně
udržitelnosti projektu obcí, která je
rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba
bude provedena v termínu v souladu
s danou výzvou, na pozemcích p.č.
2686/1, 2176, 2188, 2205/2, 2205/1 vše
k.ú. Velká Bukovina, 407 29 Velká
Bukovina dle předloženého návrhu č. 1 a odborného posudku, který
zastupitelstvo schválilo společně se
souhlasem majitele pozemku s výsadbou. Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti /
0 zdržel se
• Usnesení č. 5-8/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje žádost Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace Žandov o povolení k rybolovu za podmínky: Rybolov bude
prováděn metodou „CHYŤ A PUSŤ“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti /
0 zdržel se
• Usnesení č. 6-8/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje návrh finanční dar spolku NAŠE ODPADKY,
z.s. neposkytnout.  Průběh hlasování:
7 pro / 0 proti / 0 zdržel se
• Usnesení č. 7-8/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000,-Kč Čes-

kému rybářskému svazu, z.s., místní
organizace Žandov na podporu činnosti rybářského kroužku mládeže  
MO Žandov.  Průběh hlasování: 6 pro /
1 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 8-8/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje poskytnutí
finančního daru Českému svazu včelařů o.s., ZO Benešov nad Ploučnicí
ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti
v roce 2022.  Průběh hlasování: 7 pro /
0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 9-8/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje návrh pozemek ani jeho část neprodávat. Průběh
hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 10-8/21: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina schvaluje návrh
pozemek ani jeho část neprodávat.  
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti /
0 zdržel se
Usnesení č. 11-8/21: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina bere na vědomí
schválení dotace ve výši 30. 250,- Kč
na projekt „Administrace projektové žádosti do PRV“ z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021
a schvaluje spolufinancování tohoto
dotačního projektu. Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina
bere na vědomí předložené informace od posledního jednání ZO.
• Usnesení č. 3-9/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových
uznatelných nákladů z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“
z podprogramu „DT117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na akci
„Dětské hřiště Malá Bukovina a Karlovka“.
• Usnesení č. 4-9/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2021 v jeho předloženém

a úplném znění.
• Usnesení č. 5-9/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje udělení souhlasu se záměrem stavby společnosti
ČEZ Distribuce a.s.
• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina
bere na vědomí stav finančních prostředků ke dni 30. 9. 2021.
• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina
bere na vědomí zprávu o projektu
„Sázíme budoucnost“.
• Usnesení č. 6-9/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje poskytnutí
finančního daru z rozpočtu obce na
rok 2022 ve výši 12.000,-Kč Českomoravskému svazu chovatelů poštovních

Usnesení z jednání č. 8/21 zastupitelstva
obce Velká Bukovina konaného dne
22. 9. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
• Usnesení č. 1-8/21: ZO Velká Bukovina
schvaluje předložený program jednání v plném rozsahu.
• Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti /
0 zdržel se.
• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina
bere na vědomí předložené informace od posledního jednání ZO.
• Usnesení č. 2-8/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 v předloženém
a úplném znění.   Průběh hlasování:
7 pro / 0 proti / 0 zdržel se
• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina
bere na vědomí stav finančních prostředků ke dni 31. 8. 2021.
• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bere na vědomí zprávu starosty
o ceně přeložení veřejně přístupné
účelové komunikace a předložené návrhy. Řešeno bude na dalším jednání
ZO.
• Usnesení č.   3-8/21: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina po projednání

VELKÁ BUKOVINA
Usnesení z jednání č. 9/21 zastupitelstva
obce Velká Bukovina konaného dne 20.
10. 2021 od 17:00 hod. v zasedací místnosti
OÚ
• Usnesení č. 1-9/21: ZO Velká Bukovina
schvaluje rozšíření programu jednání
o body
• Rozpočtové opatření č. 8/21
• Souhlas se záměrem stavby ČEZ Distribuce a.s.
• Projekt „Sázíme budoucnost“
• Usnesení č. 2-9/21: ZO Velká Bukovina
schvaluje předložený program jednání v plném rozsahu.

•

•

•

•

holubů – ZO Velká Bukovina na podporu činnosti základní organizace dle
žádosti.
• Usnesení č. 7-9/21: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje poskytnutí
finančního daru z rozpočtu obce na
rok 2022 ve výši 12.000,-Kč Základní
škole Horní Police, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace na podporu
činnosti dle žádosti.
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