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Starý Šachov • Velká Bukovina • Horní Police • Stružnice • Žandov
27. 3. přiletěl do Jezvé tento čáp narozený v Polsku (foto Petr Zahrádka, Jezvé)

Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé!
Tak je to konečně za námi! Určitě jste se na dnešní večer těšili
stejně jako já. Končí totiž období, na které se bude ještě dlouho
vzpomínat a zároveň se na něj
budeme snažit rychle zapomenout. Končí nouzový stav! Trval
více než dva měsíce, přesně 66
dní. Tak dlouho nakonec trval
nouzový stav, vyhlášený Vládou
ČR 12. března 2020, s cílem zabránit nekontrolovanému šíření
pandemie koronaviru Covid 19.
Omezení související s koronavirem nás sice ještě nějaký čas
budou provázet, ale postupně

se budou uvolňovat stále více
a více. Když člověk sleduje čísla z jiných zemí, lze tvrdit, že
jsme v tomto souboji byli dosud úspěšní. Nemoc se podařilo
udržet pod kontrolou a počty
nemocných, hospitalizovaných
a mrtvých jsou významně nižší,
než byly původní předpoklady
epidemiologů. Tenhle výsledek a jeho příčiny jednou určitě zhodnotí odborníci a bude
popsán v desítkách vědeckých
prací. Konec nouzového stavu
je také příležitostí kriticky zhodnotit fungování jednotlivých od-

povědných institucí. Cílem není
kritika samotná, ale zlepšení
fungování celého systému, od
zásobování ochrannými pomůckami, přes fungování krizových
štábů všech úrovní až po komunikaci vlády směrem ke složkám
Integrovaného
záchranného
systému. Chci poděkovat všem
lidem, kteří dodržovali všechna
nepříjemná, a před krizí nemyslitelná, opatření a zároveň se
snažili zachovat si zdravý úsudek, nepodléhali panice a špatné náladě. Chci poděkovat vám
všem za to, jak jste si především

v prvních dnech a týdnech nouzového stavu poradili se všemi
mimořádnostmi, které nás potkaly. Podstatná část vládních
rozhodnutí fungovala, nejenom
v našem kraji, především díky
starostům, místním zastupitelům, dobrovolným hasičům
a řadě dalších lidí, kteří pomáhali, prostě, protože chtěli. Výroba
a distribuce roušek a desinfekce
opět ukázaly, že v našem kraji a naší zemi žije mimořádně
hodně kreativních a schopných
lidí, kteří, když je to opravdu potřeba, pomáhají a hledají řešení
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Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé!

zdánlivě neřešitelných situací.
Šicí stroje a doma šité roušky pro
mne zůstanou symbolem jara
roku 2020, symbolem pomoci
a vzájemnosti, symbolem solidarity a pospolitosti. Pamatovat
si také budu schopnost začít vyrábět roušky a filtry z nanomateriálů, spolupráci s vědci z liberecké univerzity a s řadou firem,
které pomáhaly, kde bylo potřeba. Na tuhle inovační základnu
nesmíme zapomenout, měli bychom se naučit ji lépe využívat
a přestat být závislí na výrobě
z druhého konce světa. Snad to
bude jedno z velkých poučení
z téhle koronakrize. Půl vlády
klanící se velvyslanci země, která
nám přiváží předražené roušky,
asi není obrázkem, na který můžeme být hrdí.
Končí nouzový stav, nový typ
koronaviru Covid 19 tady s námi
bude ale i v dalších měsících.
Nezbude nám, než se s tímto
vědomím naučit žít. Dál chránit rizikové skupiny obyvatel,

zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb a věnovat se lidem, kteří jsou nemocní a jejich
kontaktům. Doba celoplošných
zákazů se snad už nevrátí, ale
bude to vyžadovat odpovědné
chování všech lidí vůči svým rodinám a svému okolí.
Je evidentní, že zdravotní krize
bude nahrazena krizí ekonomickou a její dopady se dotknou dříve nebo později každého z nás.
Veřejné rozpočty budou po posledních letech nekonečného
růstu příjmů podrobeny tvrdé
zkoušce a bohužel to nevydá na
to, že by se vládní představitelé
a především ministerstvo financí, zabývali skutečným stavem
veřejných rozpočtů. Poslední
pokus jak připravit obce, města
a kraje i podnikatele, v rámci
kompenzačního bonusu, o další
významnou část daňových příjmů, nejde označit za nic jiného,
než za faul zezadu v přerušené
hře. Je bohužel vidět, že ani
obce ani kraje nejsou ani v této

mimořádné situaci považovány
za partnery státu. To je ve stavu, kdy bez krizových štábů na
všech úrovních by žádná slova
vyřčená na vládních tiskovkách
vůbec nefungovala, poněkud
hořké zjištění. Obávám se, že
nás čeká další z bitev o existenci
a samostatnost obecní a krajské
samosprávy…
Poslední dopis v nouzovém stavu ale musí skončit pozitivně.
Jako v každé krizi se ukázalo,
kolik lidí je připravených nehledět na denní dobu a zapojit se
do práce všude, kde je potřeba.
Potvrdilo se, že máme skvělé lékaře, zdravotní sestry, záchranáře, pracovníky sociálních služeb,
ale také policisty, hasiče a vojáky, úředníky a lidi na dalších
důležitých místech. A mnoho
dalších lidí, na které bych nechtěl zapomenout. Jedno jméno
tady ale padnout musí, MUDr.
Vladimír Valenta, ředitel Krajské
hygienické stanice Libereckého
kraje. Díky jeho práci, a práci

všech jeho především kolegyň,
jsme celou krizí prošli s klidem
a rozvahou, kterou do jednání krajského krizového štábu
a všech další činností přinášel.
Jsme rád také za jeho skvělou
komunikaci právě s vámi, díky
které se podařilo uklidnit vášně
v řadě situací, které jste u vás
prožívali s obavami.
Dopis je to v nouzovém stavu
poslední. Dík mému dopisování
jsem měl každou neděli příležitost se na uplynulý týden podívat s odstupem, nadhledem.
Snad to pro vás nebylo příliš
nudné čtení.
Ještě jednou děkuji! Postarali jsme se, teď je čas na návrat
do normálního života. V rámci
něho se těším na všechna setkání s vámi.
S pozdravem

Vážení občané žandovska,
přemýšlel jsem jak zrekapitulovat uplynulé dva měsíce
v „Nouzovém stavu“. Po přečtení posledního dopisu hejtmana
Martina Půty jsem se rozhodl,
tento jeho dopis otisknout v našem zpravodaji. Chtěl bych povídání pana hejtmana rozšířit
o poděkování vám všem místním spolupracovníkům. Vzpomínám na vyhlášení „prvního“
nouzového stavu, kdy se roušky
nedaly koupit a tak jsme si je

začali šít. Nechci se pouštět do
polemiky o funkčnosti bavlněné látky na ústech, ale jako laik
si představím vzdálenost doletu
kapének při kýchnutí bez roušky
a s rouškou a v ten moment mi
jejich nošení přijde smysluplné.
První várku roušek ihned po vyhlášení nouzového stavu pro nás
(vás) ušili zaměstnanci Chráněné
dílny Bogi, tímto velmi děkuji
panu Peteru Marešovi, děkuji
panu Ing. Andreji Zavadskému

a zaměstnancům firmy Sauer. Za
dodávku roušek dále děkuji paní
Kateřině Bernartové Medelské,
paní Simoně Gonosové, paní
Soně Klimentové, paní Kamile
Nesnídalové, paní Věře Petříkové a rodině pana Jirouše. Děkuji
našim dobrovolným hasičům za
nápad zřídit telefonní linku, na
které si mohl kdokoli objednat
téměř cokoli. Děkuji našim děvčatům ve školní kuchyni za nepřetržitý provoz po celou dobu

nouzového stavu. Děkuji vedení
školy i školky za odpovědný přístup ke znovuotevření mateřské
školy a děkuji i vám, kteří jste
dodržovali všechna nepříjemná
nařízení a současně jste si zachovali selský rozum, nepodléhali
panice a ve svém zodpovědném
chování máte v plánu pokračovat.
Děkuji
Zbyněk Polák

Hnízdění čápů v Jezvém
19. dubna okolo osmnácté hodiny přiletěli do Jezvé na komín dva čápi. V době
samých nedobrých zpráv byl přílet čápů pro všechny radostnou událostí. Už jsme si
mysleli, že letos v Jezvém čápi hnízdit nebudou, protože se oproti loňskému roku
zpozdili téměř o tři týdny. Čápi, aby zpoždění dohnali, se ihned pustili do všech
činností, které jsou spojeny se zachováním rodu. Kolik vajec je ve hnízdě snešeno
se nám i přes časté pozorování z věže kostela prozatím nepodařilo zjistit. Čápi na
vejcích sedí 33 dní a tak se všichni těšíme, až se mladí vylíhnou. Nasytit hladové
krky bude pro rodiče hodně práce, ale snad pro ně bude letošní počasí příznivější
s dostatkem potravy. Jako každý rok, tak i letos proběhne kroužkování čápů. Vše
okolo života čápů z komína můžete sledovat na webu Obce Stružnice, nebo na
Facebooku Stružnice-Jezvé.cz
Petr Fletcher
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Pár kulturních vzpomínek z období před
koronavirem a co nás čeká, až vše skončí!
Už je to docela dlouho, co se
nemůžeme scházet a pořádat
kulturní akce. Tak jen pár vzpomínek na poslední kulturní akce.
Podařila se nám uskutečnit pohádka O LÍNEM HONZOVI, kterou pro nás připravil Divadelní
spolek Žandov podle Josefa
Lady. Večer se pro dospělé promítal film BOHEMIAN RHAPSODY. Jak pohádka, tak i film měli
velký úspěch, přišlo se podívat

dost dětí i dospěláků. V únoru nás navštívila paní Motani
s Kouzelnou planetou, dopoledne si děti poslechly vyprávění
o EXPEDICI BORNEO – O OSTROVĚ NOSATÝCH OPIC A SLONÍCH
TRPASLÍKŮ. Večer se promítalo
pro veřejnost a to o ZÁHADNÉ
A DRSNÉ NAMÍBII. Samozřejmě
jsme se s paní Motani domluvili
na dalším promítání 8. 2. 2021,
můžeme se těšit na FLORIDU

A HAVAJ NA HAVAJI. Tento měsíc jsme ještě ochutnávali vínka
z Vinařství pod hradem z Klentnice a zatančili se seniory na
oblíbených tanečkách, kde hrála
kapela Tercie. Další naše akce,
bohužel, už proběhnout nemohly, museli jsme zrušit i Svatoantonínskou pouť, protože není
možné dodržet dané podmínky
vlády. Moc nás to mrzí, ale o to
víc se budeme těšit na příští rok.

První plánovanou akcí, která
by se mohla konat jsou PIVNÍ
SLAVNOSTI, kde je domluveno
zatím 12 regionálních pivovarů.
Jsou domluvené kapely, které
na slavnostech vystoupí a to KABÁT REVIVAL, MIXER, BUDDE
CREAM, K2. Držme si palce, ať
vše dobře dopadne a my se brzy
sejdeme.
Dana Janďourková
Město Žandov
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Knihovny zase ožily
Knihovna Žandov je znovu
otevřená od 4. 5.2020. Otvírací
doba zůstala nezměněná. Jen
se v knihovně střídáme s Da-

nou Janďourkovou, která Vás
obslouží v pondělí od 09.00
do 11.00 a já jsem zase úterky
a čtvrtky od 15.00 do 17.00 hod.

Ovšem určité změny v provozu
přesto uvidíte. Do knihovny smí
vstupovat jen omezený počet
lidí. Při vstupu si musíte dezinfikovat ruce nebo si vzít gumové
rukavice. Zakrytá ústa a rozestup je asi pro každého z nás
už samozřejmostí. Knihy, které
vracíte jdou na určitou dobu do
karantény, takže si je bohužel
nemůže půjčit hned nikdo další.
U zapůjčených knih byla v době
karantény automaticky prodlužována jejich výpůjční doba.
Nyní již všechny prosíme o jejich vrácení, aby si je mohly zase
půjčit jiní čtenáři. Často kladená
otázka, zda si můžu sama vybrat
knihy, tak ano, vybírání knih

a prohlížení se může. Zatím nelze využívat počítače, tiskárnu
ani kopírku (pokud potřebujete
přesto něco nutně zkopírovat
nebo vytisknout, obraťte se na
infocentrum města). Přes všechna opatření se na Vás moc těšíme a doufáme, že opět zavítáte
do naší knihovny. Určitě na Vás
nějaká knížka již čeká…
Letos o prázdninách plánujeme
revizi našeho výpůjčního fondu a bude tedy zase otevřeno
vždy jeden den v měsíci červenci a srpnu, přesné dny budou
upřesněny a vyvěšeny na dveřích městského úřadu v červnu.
Pavlína Fuitová
knihovnice ze Žandova

Hry bez hranic a pozor, hledají se vlci
V rámci projektu Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka (školní
rok 2019/2020) jsme dne 4. 3.
2020 uspořádali akci pro obě
první třídy v ZŠ Horní Polici a ZŠ
Žandov a to s názvem Hry bez
hranic. Jejich cílem bylo hlavně
se pobavit. Vše proběhlo v duchu fair play a zábavy. Děti si
vytvořily za svojí školu a třídu
vlajky a transparenty. Plnily jak
sportovní úkoly (skákání v pytli, slalom s tenisovým míčkem,
házení kroužky…) až po úkoly
(poznej pohádkové dvojice, roztřiď ovoce a zeleninu, dle indicií
poznej pohádku, sestav puzzle,
slož slova, pohádkový kufr,
nakresli lidovou písničku ať ji

spolužáci poznají…). Paní učitelky dostaly za úkol vymyslet
co nejvíce pohádek, v nichž se
vyskytuje vlk. Tak schválně, na
kolik jich přijdete vy? Dáme si

tedy soutěž. Zašlete mi do 31. 7.
2020 na email knihovny Žandov:
mlk.zandov@seznam.cz názvy
pohádek, ať již animovaných, filmových nebo vydaných v knižní

podobě v nichž vystupoval vlk.
Kdo jich zašle nejvíce, dostane
malý dárek. A připište mi prosím
i Váš věk. V příštím zpravodaji se
dozvíte vítěze. Všechny děti byly
úžasné, šikovné, ale jak to u her
bývá, vítěz je vždy jen jeden
a tak letos o pár bodíků vyhrála škola ZŠ Horní Police. Myslím,
že jsme si to všichni moc užili
a snad to příští rok zopakujeme.
Vítěz dostal pohár a obě školy
dostaly každá úžasný marcipánový dort s nápisem své školy
a znakem svého města (obce).
Nyní nás již čeká pasování na
čtenáře.
Pavlína Fuitová
knihovnice ze Žandova

Farní klub „eFKo“ poznává okolí
Znovu máme otevřeno! Hurááá! Těsně před vyhlášením
nouzového stavu se někteří členové farního klubu vydali poznávat okolí svého působiště a tak navštívili hrad
Oybin. Počasí jakžtakž přálo a cesta parním vláčkem
byla výjimečným zážitkem. Prohlídka hradu a okolí nám
dala prostor i pro vzájemný rozhovor a utužení našich
vztahů. Celkové hodnocení účastníků: „Výlet byl znamenitý!“ Ve farním klubu pokračujeme do prázdnin.
Po prázdinách začínáme znovu 7. 9.2020 od 16 hodin.
Účast v dětském farním klubu je ZDARMA! Za celé společenství eFKa přejeme krásné a požehnané dny, krásné
prožití prázdninových dnů a těšíme se na Vás u nás na
faře v Horní Polici!
Martina Bogarová, 773 632 720, bogi@bogi.cz
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Hasiči Velká Bukovina
Vážení čtenáři, musím předeslat,
že většina dnešního příspěvku se
bude nést v duchu koronaviru,
jako ostatně vše, co se v poslední
době kolem nás děje. 12. března
2020 vyhlásila Vláda ČR nouzový
stav z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na
území ČR. Následně postupně vyhlásila další opatření, která nouzový stav rozvíjejí. Na to reagovalo i Vedení SH ČMS vyhlášením
vlastního opatření s účinností od
1. 4. 2020, které upravuje činnost
pobočných spolků na všech stupních a ve všech oblastech.
S přicházejícím jarem se začalo
v hasičárně po zimním období
opět něco dít. Sraz ve zbrojnici se
nesl ve znamení výroby základny
na požární útok. Byl to vlastně
počátek příprav na „Memoriál
Václava Vondrušky“, naši plánovanou soutěž. Mimo konání
soutěže bude základna sloužit
na tréninky.
Nouzový stav, sám o sobě celkem neškodný, platil teprve několik hodin, ale opatření omezující spoustu běžných činností
měla přijít v následujících dnech.
V jejich důsledku jsme byli nuceni nejprve zrušit nábor mladých hasičů, plánovaný na pátek
20. 3. 2020 a potom i další akce.
Ve čtvrtek 19. 3. odpoledne jsme

se sešli ve zbrojnici a vyčistili
horkou vodou se Savem vnitřní prostory DA Ford. Druhý den
nám pan Petr Žáček st. z České
Kamenice vydesinfikoval interier
vozu ozonem. Ozon je nejsilnější
přírodní oxidační činidlo 3000×
rychlejší než chlór. Efektivně
vydezinfikuje interiér, včetně
klimatizačního
a ventilačního
systému. Ozon je plyn, dostane
se tedy hluboko do všech skulin interiéru a pórů materiálů
(koberce, textilie, kůže…). Pan
Žáček, vlastnící potřebnou technologii, nabídl desinfekci vozidel
ozonem zdarma lidem a firmám,
kteří rozváží pomoc seniorům,
sociálním službám a složkám
IZS. Náš Ford je nyní připraven
na zajištění případných nákupů
a jejich dodávky seniorům, kteří
zareagují na výzvu starosty obce
a o nákup základních potravin,
drogerie, nebo léků požádají.
Po přibližně dvou měsících je
naše stříkačka doma z opravy.
Tím, že nás při soutěžích párkrát
nechala ve štychu si vysloužila
menší generálku. Na první pohled zaujme nový zelenožlutý
lak, vyladěný do barev obecního znaku a vlajky. Avšak to je
jen třešnička na dortu. Při bližší
prohlídce si můžete všimnout
levého výtlačného hrdla postaveného kolmo k čerpadlu, nového dvousvodového výfuku,

vylepšeného chlazení, sání, nebo
nové plynové páky (samozřejmě
nejen páky). Odborníci jistě uvidí
i další detaily. Na stříkačce samozřejmě nebyly provedeny pouze
viditelné úpravy, ale přesto zůstává především technikou určenou k zásahům při mimořádných
událostech. Takže žádné zvyšování obsahu motoru, nebo výkonu čerpadla nečekejte. Technicky
byla PS 12 pouze vyladěna. Nová
sada zářivě žlutých hadic určená
pro požární útoky čeká na svou
příležitost ve zbrojnici i s novými sportovními savicemi. Hadice
jsme dosud na soutěže používali
těžké zásahové, vypůjčené z cisterny. A savice? Vyzkoušením
těch, do kterých jsme sami instalovali šroubení bylo zjištěno,
že přisávají falešný vzduch, takže nesají tak rychle, jak by měly
a také měkká savice nebyla tak
měkká, jak bychom potřebovali. Napodruhé byly zakoupeny
savice profesionálně osazené,
a ty původní budou používané
u zásahu. Toto vše je součástí našeho zbrojení na premiéru místní hasičské soutěže „Memoriál
Václava Vondrušky“, plánované
na 9. 5. 2020, která však musela být díky koronaviru nakonec
také zrušena. Věřte, že nás to
mrzí mnohem víc, než kohokoli
jiného. Měla to být naše organizační premiéra a přínos do okrskového soutěžního kalendáře.

Rozhodně se s myšlenkou na pořádání této soutěže neloučíme.
Uvidíme, jaké podmínky budou
panovat na podzim a také jak
bude nabitý kalendář. Předpokládám, že organizátoři většiny
zrušených akcí, nejen hasičských,
budou chtít své podniky uskutečnit v podzimních měsících. Pokud nevyjde podzim, konání prvního ročníku se posune o rok, na
stejný termín. Ať tak, nebo onak,
určitě vás o konání budeme včas
informovat.
Rok se s rokem sešel, máme tu
květen a s ním spojené stavění
máje. Letos se o vztyčení májky
opět postarali hasiči a dokonce
jsme to stihli 1. května. Stačilo
k tomu pět párů rukou, dvě hodiny práce a jeden šikovný lesák
s vyvážečkou dřeva. Takhle dlouhou a rovnou májku jsme v Bukovině již dlouho neměli.
S nástupem suchého jara zalévali
hasiči na požádání starosty obce
cisternou zeleň vysazenou na
podzim v katastru obce. Zatím
poslední akcí v tomto období
byla domluvená asistence s CAS
při pálení klestí Mysliveckým
spolkem Skalka Markvartice. Čas
od uzávěrky minulého vydání RZ
se naštěstí obešel bez mimořádných událostí a nutnosti zásahu
JSDH.
Roman Vojta
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Poutní kostel v Horní Polici se 27. června otvírá
Po dvou letech intenzivních prací se v sobotu 27. června 2020
otevře kostel Navštívení Panny
Marie v Horní Polici opět věřícím
k modlitbě a všem návštěvníkům k potěše.
Obnova kostela, zvonice a přilehlých prostor byla opravdu
zásadní. Na kostele se opravily
krovy a střechy, věže dostaly
nové báně. Nad bočními loděmi
kostela byly opraveny empory
a oratoře, v nichž bude umístěna muzejní expozice o historii
a významu místa. Fasády září novotou a doznaly značné změny.
Žlutá barva, na kterou jsme byli
po desetiletí zvyklí, se proměnila
do příjemné kombinace růžové,
bílé a šedé. Sochy a kamenné
prvky ztratily svou černou špinavou barvu a byly po opravách
opatřeny šedostříbrným nátěrem. Několik desítek dveří bylo
zrestaurováno a krása přírodního dřeva a železných cínovaných
ozdob byla vysvobozena zpod
žlutohnědého nátěru.

V interiéru kostela byl zrestaurován hlavní oltář a dva boční
oltáře v hlavní lodi. Jejich původní barevnost určitě při prvním
pohledu překvapí, zvláště u kazatelny a hlavního oltáře, které
byly původně, a dnes znovu stříbrnozlaté s bílozlatými sochami.
Varhany nepřekvapí jen proměnou barevnosti skříně, ale především proměnou zvuku. Nyní
znějí autenticky tak, jak zněly na
začátku 18. století, čemuž napomohlo i dobové nerovnoměrné
středotónové ladění.
Pochopitelně prokoukla i hlavní
loď, která má pestrobarevnou
podobu a zpod pozdějších přemaleb byly vysvobozeny barokní
nástropní malby. Podmanivost
interiéru umocňuje nové osvětlení.
Zvonice byla rovněž opravena
od paty až po korouhev, opatřena barevnou fasádou. Uvnitř se
nacházejí tři nové zvony, které
nahrazují ty zrekvírované v obou
světových válkách. Čas ukazují
zrestaurované hodiny, doplněné

o elektrické natahování a seřizovací mechanismus, který zajišťuje
jejich přesnost.
Mezi kostelem, ambity a zvonicí je obnovena původní dlažba
a položen travní koberec. Byly
vysazeny lípy a různé květiny.
Návštěvník může usednout na
jednu ze zbrusu nových laviček.
Mezi jednotlivými částmi areálu jsou zrestaurovaná původní
barokní schodiště. Nyní se ještě
opravuje schodiště na severní
části terasy, které dosud bylo
v majetku obce.
Kostel je obklopen dosud neopravenými ambity. Oprava jejich fasád nás čeká v roce 2021.
Tato křížová chodba se ovšem
od zimy pyšní pěti novými věžičkami nad kaplemi v ambitu. Tři
z nich byly obnoveny zcela, dvě
další nahradily starší dosud stojící, ale nacházející se v naprosto
havarijním stavu.
Ani naši handicapovaní přátelé
nepřijdou zkrátka. Na západní
straně areálu bylo vybudováno
parkoviště pro dvě auta a bezbariérový vstup ke kostelu.
Slavnostní otevření plánujeme
na sobotu 27. června 2020. V 10
hodin začne slavnost bohoslužbou, kterou bude slavit spolu
s přítomnými litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant. Ten také po-

žehná obnovený kostel, oltář
a po mši nové zvony. Spolu s ním
bude přítomen slavnosti velvyslanec Svatého stolce v České republice, arcibiskup amerického
původu Charles D. Balvo, který
požehná obnovené varhany. Po
krátké polední přestávce bude
slavnost pokračovat koncertem
na nové varhany, na něž zahraje profesor pražské Akademie
múzických umění Jaroslav Tůma.
Poté bude následovat premiéra
filmu o obnově hornopolického
kostela a prezentace obnovy.
V 15 hodin se slavnostní den uzavře otevřením muzejní expozice
a vernisáží výstavy, kterou si návštěvníci budou moci prohlédnout.
A pak začnou všední dny, pro
hornopolický areál přece jiné.
Kostel bude častěji otevřen, bude
možné si prohlédnout poutní
místo s výkladem a navštívit již
zmiňované malé muzeum. Připravuje se také množství různých
akcí, proto je dobré sledovat
internetové stránky poutního
místa www.marianskapolice.cz
nebo jeho facebookové stránky
facebook.com/marianskapolice.
Těším se na Vaši návštěvu.
P. Stanislav Přibyl,
administrátor farnosti
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MHF Lípa Musica zveřejňuje letošní program
Vážení a milí festivaloví příznivci, konečně nastal ten kýžený
a dlouho očekávaný okamžik,
kdy Vám s radostí odhalujeme
program letošního 19. ročníku
MHF Lípa Musica. Naše plány poznamenala pandemie Covid-19
a přijatá bezpečnostní opatření,
a tak se letošní ročník uskuteční bez přítomnosti zahraničních
umělců a nenabídne koncerty
v Sasku. Tato skutečnost se promítá i do změny programu již
dříve avizovaného zahajovacího
koncertu a současně Koncertu
pro Liberecký kraj, který se uskuteční 12. září v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Místo původně
plánovaného vystoupení mezinárodního souboru L’Arpeggiata bude na programu provedení
Händelova oratoria Mesiáš v podání Collegia 1704 a kvarteta
předních českých pěvců – Hany
Blažíkové, Markéty Cukrové, Jaroslava Březiny a Romana Hozy.
19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se
uskuteční v termínu od 12. září
do 28. října s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká
Lípa, který se bude konat 4. a 5.
listopadu v České Lípě. Festival
letos nabízí řadu 20 koncertů
a doprovodných programů na 11
místech Libereckého a Ústeckého kraje. Uměleckým garantem
festivalu i v letošním roce zůstává renomovaný houslista a t.č.
koncertní mistr a partner České
filharmonie Josef Špaček, který
pro letošní program připravil
několik projektů, v nichž se sám
představí v roli sólisty, komorního hráče i premiérově dirigenta.
Dramaturgicky se festival letos
soustředí především na prezentaci vybraných interpretů klasické hudby i alternativních hudebních žánrů z České republiky
a svými koncerty přispěje k hudebnímu tématu houslí, které
vyhlásil pro rok 2020 Liberecký
kraj.
S ohledem na aktuálně platná bezpečnostní opatření jsme
se rozhodli připravit pro vás
novinku, a tou je mimořádný

video průvodce programem,
v němž Vás letošní koncertní
nabídkou provází ředitel festivalu Martin Prokeš a který je ke
zhlédnutí zde: https://youtu.be/
iGUPQuwzpo8
Mezi největší hvězdy letošního
ročníku se zařadí již avizovaný soubor věnující se autentické interpretaci Collegium 1704
společně se sólisty Hanou Blažíkovou, Markétou Cukrovou, Jaroslavem Březinou a Romanem
Hozou pod taktovkou Václava
Lukse, kteří nahradí původně
plánovaného zahraničního hosta na zahájení festivalu. Ústřední programovou linku programu
budou představovat programy
s houslistou Josefem Špačkem,
který se v České Lípě představí
poprvé v roli dirigenta, a to ve
spolupráci s Českou studentskou
filharmonií. Na loňský úspěšný
sextet naváže Josef Špaček sestavením septetu ve spolupráci
s Radkem Baborákem a svými
kolegy z České filharmonie.
A konečně se představí i jako
sólista na recitálu v Liberci. Unikátní budou projekty na festivalovou objednávku, které jsme
připravili společně s Markétou
Cukrovou, Zemlinského kvartetem, Hanou Blažíkovou, Janou

Semerádovou a jejími kolegy.
Těšit se můžete na Ivu Bittovou,
Beatu Hlavenkovou, Originální pražský synkopický orchestr,
Kattu, klavíristu Jana Bartoše,
Cappellu Marianu nebo závěrečný večer plný filmových melodií
ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice
Podrobnosti k programu si můžete projít na webových stránkách festivalu, nebo v naší programové brožuře, která je zatím
k dispozici v elektronické verzi.
V případě zájmu Vám letošní
brožuru zašleme na začátku
června poštou. Pokud budete
chtít této možnosti využít, prosíme, napište svoji adresu na e-mail sekretariat@lipamusica.cz.
  
Předprodej vstupenek bude zahájen 3. června 2020. Vstupenky
na jednotlivé koncerty budou
k dostání ve festivalové kanceláři, na webových stránkách
festivalu a v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system.
S ohledem na další vývoj bezpečnostních opatřeních bude případně další kapacita uvolněna
do prodeje i v dalších předprodejních místech v koncertních
lokalitách. Festival i v letošním
roce nabídne svým návštěvní-

kům autobusovou dopravu do
všech lokalit mimo Českou Lípu.
Záštitu nad 19. ročníkem MHF
Lípa Musica převzali: J. E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze,
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje,
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup
litoměřický a Ing. Jitka Volfová,
starostka města Česká Lípa. MHF
Lípa Musica je členem České
asociace festivalů. Děkujeme celému portfoliu našich partnerů
v čele s Ministerstvem kultury
ČR, Libereckým a Ústeckým krajem a Městem Česká Lípa za letošní podporu.
Více informací najdete na www.
lipamusica.cz.
Věříme, že se Vám program letošního ročníku bude líbit a že
se ve zdraví s Vámi setkáme na
podzim na koncertech!
S přáním všeho dobrého za celý
festivalový tým,
Lucie Johanovská
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Ve druhém čtvrtletí roku 2020
slaví své životní jubileum tito
spoluobčané, kterým přejeme
do dalších let spoustu zdraví,
klidu a spokojenosti.

60 let
Váchová Marie, Suchomelová Dana, Janoušek Miroslav,
Kolkus Alojz

65 let
Rybínová Marie, Krejčí Karel,
Flusek Antonín, Hauser Antonín, Slavíková Vlasta, Plaček
Jiří, Hezká Ladislava, Brabencová Eva, Jakubec František,
Holečková Jaroslava, Koubková Zdeňka, Röslerová Vlasta, Makulová Magdalena,
Váchová Helena, Šmatláková
Marie, Prokopová Jaroslava,
Šulcová Alexandra, Zemanová Květa, Zamazal Otakar,
Blektová Jitka, Kocourková
Zdeňka
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Horní Police má nové
veřejné osvětlení
V dubnu loňského roku jsme
v Horní Polici požádali Liberecký kraj o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, resp.
jeho páteřního vedení, které
osvětluje hlavní silnici z České
Lípy do Žandova. Výsledkem
žádosti bylo získání 165 tis. Kč,
což je přibližně 50 % celkových
nákladů rekonstrukce, které
činí 330.102 Kč. Za tuto částku
došlo k nakoupení celkem 53
ks LED svítidel, která jsou výrazně úspornější než původní
sodíková. Kromě toho mají také
lepší svítivost a mnohem menší
poruchovost, a proto nebude
nutné po několika málo letech
měnit žárovky, což je v případě

hlavní silnice a úzkého jízdního
profilu velmi časově i finančně
náročné. Jednoduchým výpočtem jsme dospěli k závěru, že
návratnost naší investice (spoluúčasti) se díky úspoře vrátí cca
za 1,5 roku. Ve svítidlech jsme
také nechali aktivovat úspornou
funkci, která má za následek, že
cca kolem 22.00 začnou svítidla
postupně snižovat svůj jas. Toto
trvá přibližně 30 min a zastaví
se na hodnotě 50 % svítivosti.
V tomto režimu svítidla fungují
až do cca 4.00, kdy se opět během 30 min. jas navrátí na původní hodnotu 100 %. Výhodou
je nejenom úspora energie, ale
také menší svit do oken přileh-

70 let
Mika Václav, Drnec Rudolf
Ivan, Švejda Ladislav, Hriň
Zdeněk, Tomášková Miloslava, Blechová Danuše, Čonska
Jiří, Koutníková Jaroslava,
Buriánková Alena, Ryšavá
Jitka, Soukupová Miroslava,
Soukup Vítězslav, Tejkalová
Milada, Němcová Hedvika

75 let
Nutil Josef, Padrta Antonín,
Linertová Stanislava, Šumová
Leona, Beerová Emilie, Sojková Miroslava, Paštyková Emilie, Vrba Jiří,

80 let
Štická Jiřina, Junová Marie,
Maglen Pavel, Bernášková
Miroslava, Bláha Michal, Bělová Vilma

95 let
Pešek Jiří
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lých domů v nočních hodinách.
Z kraje tohoto roku došlo také
k instalaci 2 astrohodin, které
lépe spínají oba okruhy veřejného osvětlení, než soumrakové
spínače. Díky tomu jsme odstranili stavy, kdy světla sepnula příliš brzo, případně zůstávala díky
setrvačnosti spínače sepnuta ještě dlouho po rozednění. V tuto
chvíli řídí spínání světel program, který je v astrohodinách
nahrán a který spíná veřejné
osvětlení dle časů západu a východu slunce, které jsou v hodinách uloženy pro konkrétní
pozici na zemi. Program je uložen na dobu 50 let, proto další
astrohodiny budou kupovat už
naše vnoučata. S rekonstrukcí veřejného osvětlení bychom
rádi pokračovali i v dalších letech. Je třeba vyměnit dožilá
svítidla také v ul. Petra Bezruče,
Na Vyhlídce, ve Stoupně, či v ul.
Na Stráni. Další investice bude
nutné směřovat do výměny rozvaděčů a jističů, neboť i ty jsou
na hraně životnosti. Vědomi si
této nutnosti jsme započali právě s výměnou svítidel za úspornější, neboť to nám umožní
ušetřit finanční prostředky pro
investování do všech dalších částí veřejného osvětlení.
Luboš Paďour a Jiří Blekta

Zdravotní řez stoleté třešně
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, rozhodla se obec pro obnovení staré, dnes
již nepoužívané, cesty spojující Velkou
Bukovinu s Karlovkou. Součástí této
cesty je i vzrostlá, nádherná, sto let stará třešeň, jejíž koruna byla ve velmi zanedbaném stavu. Po upozornění pana
Pokorného na tento stav nechala obec
tuto třešeň odborně prořezat, takže
z jejích květů a poté i plodů se budou
moci kolemjdoucí těšit ještě pěknou
řádku let. Pod třešeň bude umístěna
lavička, ze které bude nádherný výhled na „Sherwoodský les“ a okolí.
Rád bych poděkoval panu Pospíšilovi
za kvalitně odvedenou práci a profesionální přístup.
Jaroslav Kucharovič
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Hornopolický historický klenot z pohledu občana
Vážení čtenáři tohoto zpravodaje.
Možná si to mnozí neuvědomujeme, ale Horní Police stojí na prahu
nové historické etapy. V tuto chvíli je dokončována rekonstrukce
poutního areálu hornopolického kostela. Rekonstrukce, která
nemá v historii samotného kostela ani obce obdoby. NÁŠ kostel
prošel rekonstrukcí, během které
bylo např. vyměněno skoro 90 %
krovu, byly pořízeny 3 nové zvony
a replika historických barokních
varhan, které v našem kostele zněly v 18. století. Slovo „náš“ záměrně píšeme velkými písmeny, neboť
chceme zdůraznit význam a úctu,
kterou k této památce chováme.
Asi se nenajde občan Horní Police, který nemá s kostelem spojen
byť jediný okamžik svého života.
Nemusí se nutně jednat o záležitosti spojené s účastí v kostele, ale
o zážitky se stavbou samotnou.
Např. okénko do kostnice, schody
do ambitů či místní hřbitov by jistě
mohly vyprávět. Budova kostela,
ambit, zvonice, fara – celý tento
jedinečný areál spolu s historickým

mostem a budovou zámku tvoří
velmi cennou kompozici, na kterou by měla být naše obec náležitě
hrdá. I když se nám, lidem žijícím
v Horní Polici, možná často toto
vše zdá být jakousi samozřejmostí,
protože jsme na to od mala zvyklí
a tvoří to každodenní součást našeho života. Věřte ale, že v očích
laických návštěvníků i odborné veřejnosti jsme místem více než významným a nám, jako představitelům obce hodně pomáhá, když
můžeme naši obec prezentovat
jako tu, která má na svém území
tak významné dílo. I proto jsme
nesmírně rádi, že se finančně velmi náročná rekonstrukce povedla.
A upřímně, klobouk dolů před panem farářem, který musel získat
nemalé finanční prostředky v řádu
několika mil. Kč na nutnou spoluúčast. A proto nebýt darů a půjček, naše farnost by na to jistě neměla. Naše obec byla v minulosti
2x požádána o finanční příspěvek,
který by pomohl částečně pokrýt
půjčky farnosti. Bohužel ani v jednom případě nebylo žádosti vyho-

věno. Toto rozhodnutí nezbývá,
než respektovat. Je to svobodné
rozhodnutí každého zastupitele
zvoleného občany Police. Osobně
si však myslíme, že existuje mnoho spoluobčanů, kteří by i přes
rozhodnutí zastupitelstva rádi na
kostel a jeho povedenou obnovu
přispěli. Ne snad kvůli víře či podpoře duchovních hodnot, ale kvůli
kulturněhistorické hodnotě stavby
samotné. Často slýcháme názor:
„Co nám obnova kostela přinese? Budeme se mít lépe?“ Naše
odpověď zní: „Ano“. Ano, pokud
tuto situaci dokážeme jako vedení
obce řádně využít. Dojde k propagaci naší vsi, což ponese za následek rozvoj služeb, vyšší příjmy do
obecního rozpočtu a tím i zlepšení
kvality života pro každého jednoho z nás.
Vážení přátelé, kdo byste chtěl
pomoci s finanční podporou obnovy našeho kulturního skvostu,
budeme rádi, pokud přispějete na
účet farnosti č. 900444379/0800
jakoukoliv částkou a do poznámky k platbě napíšete heslo „POMOC S OBNOVOU“. V případě
potřeby farnost vystaví potvrzení
o výši daru, které je možné použít
pro snížení základu daně. Budete-li někdo toto potvrzení potřebo-

vat, napište, prosím, email se svými údaji (jméno, příjmení, způsob
převodu peněz, datum, částka) na
email mistostarosta@hornipolice.
cz. Rádi tyto požadavky předáme
hromadně k vyřízení. V tuto chvíli
bychom zároveň rádi poděkovali
všem, kteří již zareagovali na Facebookovou výzvu a na účet farnosti
přispěli. Dle našich odhadů se jedná cca o 40 vděčných občanů Horní Police. Moc děkujeme, neboť
tímto jasně dáváme najevo, že se
ke kostelu hlásíme.
Zároveň budeme moc rádi, pokud
se přijdete sami přesvědčit o kráse znovuobnoveného poutního
místa. V rámci letošní pouti dojde
ke slavnostnímu otevření kostela spojeného s bohoslužbou, a to
v sobotu 27. června v 10.00. Kostel
bude nejspíš zaplněn do posledního místa, neboť účast přislíbilo
množství významných osobností
(i z tohoto důvodu bude instalována velkoplošná obrazovka a TV
Noe bude zprostředkovávat přímý
přenos).
Nicméně i po skončení mše či během odpoledne bude jistě dostatek příležitostí k prohlídce našeho
krásného poutního místa. Těšíme
se na viděnou!
Jiří Blekta a Luboš Paďour

Nový rozjezd chráněné
dílny i s novými službami
Po ukončení karantény a stavu nouze pokračujeme s výrobou v provozovně v Horní Polici (i když roušky/
ústenky šijeme dál viz www.bogi.
cz ). Stále platí nabídka zaměstnání
pro osoby se zdravotním postižením
(obracet se můžete telefonicky na
pana Mareše na čísle 777 709 720).
Zároveň zřizujeme nové příjmové
a výdejní místo Zásilkovny pro občany Horní Police a okolí. Provozní
doba Zásilkovny bude upřesněna
během měsíce června. Nově také
bude možné si u nás zakoupit suvenýry a reklamní předměty s motivy Horní Police. Těšíme se na Vaši
návštěvu a doufáme, že naše snaha
má smysl.
Za tým BOGI,
Peter Mareš, provozní ředitel
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Investice do vzhledu obce
V letošním roce zažije Horní Police velkou slávu. U příležitosti
znovuotevření poutního areálu
přijede do obce velké množství
návštěvníků spolu s televizními štáby a novináři. I proto
jsme se rozhodli investovat čas
a prostředky do lepší estetické podoby, a to zejm. středu
obce. Díky sponzorským darům
a obětavosti několika lidí (oni
vědí a my jim za to tímto děkujeme), dojde k novému osázení
kamenných květináčů na starém mostě. Nově budou také
osazeny truhlíky s květinami na
zábradlí k samoobsluze. Nejvíce
však bude viditelná nová kom-

pozice prostoru před hospodou
U Huberta. Malý parčík bude
kompletně přepracován. Dojde k výměně zeminy, k instalaci solitérních prvků, k úpravě
a čištění záhonů a k výsadbě
nových květin a dřevin. S investicí do obnovy veřejné zeleně
však tímto nechceme končit.
Postupně bychom rádi zpracovali návrh řešení prostoru před
samoobsluhou, náměstí Odboje či prostoru kolem staré školy. Bude-li mít někdo jakýkoliv
nápad na nové uspořádání
těchto prostorů, rádi si náměty
vyslechneme.
Luboš Paďour a Jiří Blekta

Pomník Franz Josefa Zenkera –
– zakladatele valteřické školy
Skvělý a historicky významný
nález se povedl 25. března 2020
ve Valteřicích, při úklidu hřbitova, před rekonstrukcí zdi.
Parta zaměstnanců Městského
úřadu při rozebírání hromady
náhrobků shrnutých buldozerem
v osmdesátých letech minulého
století do rohu hřbitova objevila obelisk a podstavec pomníku
z roku 1904. Ten byl věnován
zakladateli a donátorovi valteřické školy moskevskému bankéři
Franz Josefu Zenkerovi. Pomník
byl vyroben u významné kamenické a sochařské firmy Spölgen
ve Šluknově. Bustu z bronzu dle
historických zdrojů vymodeloval
pan Fiedler z Prysku. Samotný
pomník byl původně umístěn na
zdvojeném podstavci. Jeden zdroj
uvádí, že podstavec byl vyroben
ze syenitu a druhý zdroj uvádí,
že byl vyroben ze žuly. Kámen
vlastního pomníku byl dle dobového tisku vyroben „z nejkrásnějšího švédského labradoritu”. Ten
nesl vytesaný a pozlacený nápis:
Josef Zenker 1785 – 1852 Unvergeßlich bleiben Dein Edelmut
und Deine treue Heimatsliebe
Josef Zenker 1785 – 1852 Nezapomenuta zůstává Tvoje šlechetnost a věrná láska k domovu

Pomník byl financován z veřejné
sbírky a slavnostně odhalen 9. října
1904. Podnět ke zřízení pomníku
dal ředitel školy teprve na jaře roku
1904 a dary plynuly tak dostatečně
a rychle, že se požadovanou částku podařilo shromáždit od štědrých dárců, přátel a ctitelů tohoto
ušlechtilého muže, mezi kterými
byli žáci a přátelé valteřické školy,
za pouhých šest měsíců. Z obecních
prostředků nebyl požadován ani
haléř. Pomník stával uprostřed živé
zeleně na zatravněném pahorku
před v té době nádherně vybavenou trojtřídní školou, kterou v roce
1837 Josef Zenker založil a jejíž
provoz buď on, nebo jeho nástupci

financovali. 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 nízké finanční náročnosti existuje vůle Města Žandov pomník ve
Valteřicích obnovit. Poslední část
pomníku, která dosud nebyla nalezena, je bronzová busta Josefa
Zenkera. Existují zprávy, že se busta nacházela v ředitelně valteřické
školy a tak je možnost, že jí někdo
v minulé době zachránil a odnesl
domů. Pokud tomu tak je, a busta
zůstala zachována ve Valteřicích,
bylo by vskutku neocenitelné, pokud by byla předána Městskému

úřadu v Žandově. Výroba nové
busty jak z bronzu, tak z kamene
je bohužel velice problematická
a značně nákladná záležitost, takže
ideální řešení by bylo pomník osadit původní bustou. Za navrácení
Zenkerovy busty město Žandov vyplatí finanční částku 5 000 Kč, jako
odměnu za záchranu významné
kulturní památky.
Ve vlastivědném sborníku Českolipska Bezděz v příštím roce vyjde
článek ruské historičky Olgy Baird
o významu a štědrosti rodiny Zenker nejen pro Valteřice, ale i pro
všechna místa, kde Zenkerovi pobývali. Tato rodina obchodovala
s nejvýznamnějšími obchodníky
světa a nenechávala si své bohatství jen pro sebe. Potomci slavného
rodu Zenker jsou rozeseti po celém
světě. Nálezem pomníku a získáním
a publikováním nových historických
informací se nám dostalo velké příležitosti obnovením pomníku připomenout tento významný valteřický
rod. Naší kulturní povinností je tuto
příležitost nepropást a obnovením
pomníku slavnému rodákovi navázat na slavnou část valteřické historie. Prosím všechny, kteří mohou
při obnovení Zenkerova pomníku
pomoci, aby tak učinili.
Petr Fletcher
www.hermanice-valterice.cz
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Informace z obecního úřadu Velká Bukovina
Vážení čtenáři, tak jako vše
a všechny okolo, tak i naši obec
ovlivnila vzniklá situace, kterou přinesla pandemie Covid-19.
Spousta úkolů a opatření se týkala především této situace a znamenala omezení nebo zrušení
některých aktivit na které jste
byli zvyklí. Nechci se zde rozepisovat o něčem, co všichni dobře
víme a také jsme to pocítili a nadále pociťujeme. Spíše chci tímto
čtenářům říci, že není mnoho námětů k dění v obci, o kterých je
možné psát.
Obec Velká Bukovina vstoupila
do spolupráce s Ing. Arch. Pavljukem, kterému zadala zhotovení
studií, které obec použije pro přípravu projektů. Pan Architekt se
zadaných úkolů zhostil s vervou
a dle předložených vyhotovených
provedení studií velice dobře. Po
několika sezeních a konzultacích
tak vznikli studie na úpravu hřbitova ve Velké Bukovině, domu
čp.2 na Malé Bukovině a také na
úpravu sportovního areálu ve Velké Bukovině. Jelikož se naše obec
nachází v CHKO České středohoří,
musejí se k těmto studiím vyjadřovat též ochranáři. Dvě studie,
hřbitov V. Bukovina a dům čp. 2
jsou odsouhlasené a v současné
době čekáme na vyjádření ke studii na úpravu sportovního areálu.
Na hřbitově ve Velké Bukovině
bude vybudována vsypová a rozptylová loučka, nové chodníčky,
lavičky a kolumbárium. Místo
posledního odpočinku tak bude
krásnější a důstojnější. Na část
těchto úprav je již podána žádost
o dotaci.
Obdobný projekt se chystá v budoucnu i pro hřbitov na Malé
Bukovině, zde budou předcházet
ještě jednání s majitelem hřbitova, kterým je římskokatolická farnost Malá Bukovina.
Dům čp.2 na Malé Bukovině projde rekonstrukcí, vzniknou zde
tak čtyři menší byty pro začínající rodiny nebo seniory. V přízemí
objektu bude zázemí pro potřeby
obce při pořádání různých akcí.

Jsem velice rád, že se součástí
projektu stala i rozhledna nad
střechou domu. Myšlenka obnovení rozhledny vznikla už dříve,
v době, kdy jsme získali fotografie
z 30.-40. let, na kterých je zachycena dobová rozhledna i s návštěvníky právě na střeše domu
čp.2. Z tohoto místa je nádherný
rozhled do okolní krajiny, který
jak pevně věřím ocení v budoucnu všichni návštěvníci této rozhledny. Nyní bude vyhlášeno výběrové řízení na projektanta pro
tuto akci a provedeny všechny
potřebné legislativní úkony, tak
abychom mohli v příštím roce požádat o dotaci na tento projekt.
Sportovní areál ve Velké Bukovině pojal pan Architekt velkolepě. Pokud vše půjde a dopadne
tak jak bychom chtěli, mohlo by
zde vzniknout nové zázemí pro
fotbalisty, tělocvična, posilovna,
squashový kurt, sauna, multifunkční hřiště, tenisový kurt, hřiště pro plážový volejbal a venkovní
Workoutové hřiště. Všechna tato
zařízení budou sloužit nejenom
občanům obce, ale také širokému
okolí. Součástí projektu je také
byt pro správce areálu. Správce by
zajišťoval nejenom údržbu areálu,
ale také provoz uvedených zařízení. Proměnou by prošla také hala,
která by získala své podium, šatnu, vlastní soc. zařízení a kuchyň
odpovídající současným hygienickým normám. Celá akce by byla
rozložena do několika etap. Samozřejmě, že hlavní podmínkou
pro realizaci nejen uvedených, ale
i všech ostatních připravovaných
akcí, je nalezení vhodného dotačního titulu a získání dotace.
Dále obec chystá ve spolupráci
s panem Architektem studii na
rekonstrukci budovy čp.13 (U Karbouse) ve Velké Bukovině. Zde se
teprve jedná o tom, v jakém rozsahu bude rekonstrukce prováděna. Mohu jen dopředu prozradit,
že koncept budovy a využití se
příliš nezmění. Sál v prvním patře
by se měl dočkat nového stropu,
vlastního sociálního zařízení, únikového východu, nového schodiště, šatny. Celá budova pak nové
střechy, oken, dveří apod. V plánu

je také změna vytápění objektu.
Obec zakoupila vedlejší budovu,
bývalí obchod, který je „přilepen“
k budově pohostinství. Tento
objekt je bezbariérový a tak se
zde nabízí možnost jeho využití
např. pro bezbariérový Obecní
úřad. Hlavním smyslem je vytvoření jednotného komplexu s minimalizací nákladů na provoz.
Takzvaně „vše pod jednou střechou“.
Dalším úkolem bylo zpracování
strategického rozvojového dokumentu. Obec Velká Bukovina
neměla doposud tento dokument
zpracován. Jeho absence znemožňovala obci podávat žádosti do
některých dotačních titulů. Obec
zajistila zpracování „Programu
rozvoje obce Velká Bukovina“ na
období let 2020–2030. Zpracovatelem „Programu rozvoje obce
Velká Bukovina“ bylo Novoborské dotační centrum z.s., náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, IČ:
26556197.
V současné době obec Velká Bukovina aktuálně intenzivně připravuje podání žádosti o dotaci
na akci „Pořízení mobiliáře – Velká Bukovina“. V rámci této akce
bude pořízen odpočinkový a informační mobiliář (lavičky, infotabule, atd.), který bude rozmístěn
na území obce.
Obec oslovil poskytovatel internetu ve věci zlepšení využívání
datové sítě občany ve Vaší obci
díky přenosu dat pomocí optických vláken, kde dojde k navýšení
rychlosti a stabilizaci. Kabel je třeba umístit na opěrné body, které
jsou v majetku ČEZ Distribuce a.s.
Žadatelem o využití podpěrných
bodů, v majetku ČEZ Distribuce,
a.s., pro instalace metropolitní
sítě a informačního systému by
byla obec. Samotný poskytovatel
by provozovala síť a zajišťovala
servis sítě na základě smlouvy
o spolupráci. Vybudování sítě by
bylo realizováno formou partnerského projektu. V případě,
že obec se žádostí o povolení
k využití stávajících tras nadzemního vedení a podpěrných bodů
ČEZ Distribuce, a.s. uspěje, zajistí

poskytovatel veškerá potřebná
povolení, přípravu projektové dokumentace a její projednání dle
platné legislativy pro metropolitní síť a informační systém obce
a následně zajistí instalaci sítě. Za
tuto spolupráci obci nabízí zdarma tyto služby: Připojení k internetu pro Obecní úřad, připojení
k internetu pro příspěvkové organizace obce a dle souhlasu obce
lze provést přípravu pro kamerový systém za účelem zajištění bezpečnosti občanů a majetku.
Obec podala žádost o dotaci do
„Programu obnovy venkova“ na
projekt „Chodník pro pěší Velká Bukovina – Karlovka“. Kvůli
situaci kolem covid-19 bude rozhodnuto o poskytnutí dotace až
v červnu 2020. Jelikož byla alokace programu snížena o polovinu,
je možné, že obec dotaci neobdrží. Toto opatření zcela chápeme,
ale přesto pevně doufáme a věříme, že se tak nestane.
Zastupitelstvo obce jedná o možnosti poskytnutí dotace občanům
v souvislosti s pořízením domácích
čističek odpadních vod. Celý projekt je takzvaně „v plenkách“,
připravují se podmínky pro získání dotace, finanční výše dotace
apod. O dalších závěrech jednání,
případném vyhlášení programu
budou občané včas informováni.
V návaznosti na předešlý bod se
nabízí zmínka o službě „Hlášení
rozhlasu.cz“ o které jsem již psal
v minulém vydání tohoto zpravodaje. V současné době tuto službu
využívá 1/10 obyvatel. Tato služba
zajistí občanům okamžité obdržení informace z obecního úřadu.
Registrace služby je zcela zdarma
a jediné co muže občan udělat je
zaregistrovat se do služby Hlášenírozhlasu.cz.
To je možné několika způsoby:
1) Přihlášení přes internetové
stránky naší obce
Hlášení rozhlasu.cz
2) Odevzdáním registračního
ústřižku na OÚ
3) Nainstalování mobilní
aplikace Hlášenírozhlasu.cz
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chystala obec prořezání vzrostlých
lip. Při prohlídce stromolezcem
jsme byli upozornění na závadný
zdravotní stav stromů a bylo doporučeno jejich odstranění. Obec
nechala obec se souhlasem majitele zhotovit arboristické posudky
a tři na sobě nezávislí odborníci,
vzhledem k tomu, že stromy byli
již dříve neodborně ořezány „na
hlavu“ což značně zhoršilo jejich

zdravotní stav, dospěli k jednoznačnému závěru, doporučili
stromy pokácet. Další ořezání by
stromům více ublížilo než pomohlo. Obec nyní připravuje kompletní projekt na pokácení těchto stromů s odstraněním pařezů
a následnou výsadbu nových stromů. Na tento projekt bude obec
také žádat o dotaci. Ještě bych
rád zdůraznil, že nám je těchto
stromů opravdu líto, ale bohužel
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jejich zdravotní stav vyžaduje takováto opatření, a hlavně jde zde
o bezpečnost občanů.
Obec podala žádost o dotaci na
vybavení dětského hřiště v Karlovce a dovybavení dětského
hřiště v Malé Bukovině. Součástí
této žádosti nejsou jen herní prvky, ale také oplocení uvedených
hřišť. Dále chystá obec postupné
postavení dřevěných altánů na

všech dětských hřištích v obci.
Pod kostelem v Malé Bukovině se
připravuje plac, na kterém v brzké době vznikne vyhlídka s ohništěm a přístřeškem, ze které
se budou moci občané při svých
procházkách kochat nádherným
pohledem na okolní krajinu.

Jaroslav Kucharovič
starosta obce Velká Bukovina

Investice do areálu koupaliště v Horní Polici
Každý, kdo byl kdy na koupališti v Horní Polici nám jistě dá za
pravdu, že se jedná o naprosto
jedinečný areál v širokém okolí. Bazén o rozměru 70 x 40 m
s vodou z vrtu láká čím dál tím
více lidí ze širokého okolí k letnímu osvěžení. Jsme si tohoto
úžasného zázemí naší obce vědomi, a proto i v letošním roce
proběhnou investice, které by
měly zlepšit podmínky pro návštěvníky koupaliště i útulné
hospůdky.
Největší objem peněz putuje do rekonstrukce teras. Ty

byly již v katastrofálním stavu,
neboť díky nedostatečnému
zhutnění podkladu i nesprávné
tloušťce podkladních betonů
došlo u obou teras k výraznému propadu středu ploch a tím
se na terasách držela voda.
V kombinaci s nesprávnou
(hladkou) dlažbou docházelo
k velmi nebezpečným situacím,
zejm. pro děti, neboť povrch
byl velmi kluzký. Do obnovy
terasy obec investuje bez mála
200 tis. Kč. Dochází k budování
správného podkladu, k rekonstrukci elektrorozvodů, k pokládce nového povrchu a také

k výměně zábradlí, které bude
připraveno pro možné budoucí zastřešení horní terasy. Další
investice, které budou v areálu
probíhat, jsou spojeny s lepším
způsobem úpravy vody. V tomto ohledu se neustále učíme
a věřte nám, že udržet vodu
čistou i v tropických dnech, kdy
je na koupališti i přes 400 lidí,
je někdy obzvláště náročné.
Navíc v objemu cca 4 tis. kubických metrů vody, které koupaliště má. Obec nemá finanční
prostředky na náročné filtrační
technologie, jakými disponují
bazény ve velkých městech.

Pro představu – odhadovaný
rozpočet takového zařízení
pro naše koupaliště je cca 7
mil. Kč. Uděláme však maximum pro to, abychom udrželi
vodu čistou i s naším obecním
rozpočtem. A ve výčtu investic
bychom neměli zapomenout
také na osazení nových laviček
či na nejnutnější výspravu bazénu, která proběhne po jeho
vyčištění. Budeme doufat, že
i letošní sezóna přivede do našeho areálu množství spokojených návštěvníků.
Jiří Blekta a Luboš Paďour

Horní Police zažádala miliony
na rekonstrukci sálu i kuchyně
Naší obci se naskytla jedinečná
příležitost zažádat o dotaci na
rekonstrukci kulturního sálu Beseda a zároveň i na opravu elektroinstalace a stavební úpravy
v kuchyni mateřské školy. Oba
tyto záměry byly zakomponovány
obcí (v případě sálu) a mateřskou
školou (v případě kuchyně) do
programu rozvoje celé místní akční skupiny Podralsko, jejímž jsme
členem. Díky tomu jsme mohli žádosti zpracovat a podat.

Kulturní sál Beseda
Dotační prostředky bude možné
využít pouze na sál samotný včetně jeho zázemí (nikoliv např. na
fasádu objektu). I tak se bude jednat o velkou rekonstrukci, která
je nyní odhadnuta na cca 3,5 mil.
Kč bez DPH a která nemá v historii sálu obdoby. Podíl obce z této

částky je 20 %, tj. cca 700 tis. Kč.
Za tuto sumu by mělo dojít k výměně oken v sále, předsálí i šatně,
k rekonstrukci elektroinstalace,
k nové konstrukci stropu v sále
včetně zateplení (nebude snížena
světlá výška), k vybroušení parket,
k renovaci dřevěného obkladu,
k výměně všech vnitřních dveří,
k nákupu vybavení pro pořádání
akcí (ozvučení, projekční technika,
kuchyňka včetně vybavení, atd.).
Bude to velmi náročná práce a to
nejen pro stavební firmy, ale zejm.
po administrativní stránce. Pokud vše dobře půjde, mělo by se
s rekonstrukcí započít v průběhu
příštího roku. Držte nám, prosíme,
palce.

Kuchyň v mateřské škole
V mateřské škole dojde zejm.
k rekonstrukci elektroinstalace,

rozvodů vody, plynu a odpadů,
a to včetně zednických prací.
Bude vyměněna dlažba, obklady
a nově bude zřízena i šatna pro
zaměstnance. Dále dojde i k dovybavení kuchyně novým zařízením,
které je nutné dokoupit či inovo-

!

vat z pohledu hygieny. Celkové
náklady jsou odhadnuty na cca
1,5 mil. Kč včetně DPH, spoluúčast
mateřské školy je opět 20 %, tj.
cca 300 tis. Kč.
Jiří Blekta a Luboš Paďour

Oznámení:

Z důvodu koronavirové pandemie
a z bezpečnostních důvodů z ní
vyplývajících, nebudou v červnu
letošního roku pořádány
Stružnické slavnosti.
Starostka obce Stružnice

Ze života města a obcí
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Jak jsme ve Stružnici šili roušky
Díky vyhlášení nouzového stavu
v důsledku pandemie COVIDu
19 byly usnesením vlády zavřené školy a v obci Stružnice po té
i mateřská školka.
Paní ředitelka MŠ se svými spolupracovnicemi rychle přeorganizovaly hernu ve školce na šicí

dílnu a tak v době, kdy byl akutní nedostatek roušek, zásobily
naše starší spoluobčany prvními
rouškami a děti dětskými rouškami. Roušky byly dodávány do
obchodu ve Stružnici, na obecní
úřad pro volající zájemce z obce
a byly rozdány těm, kteří si přišli
rovnou k MŠ. Paní ředitelka ZŠ

ve Stružnici, díky své pedagogické pracovnici, zajistila šití roušek
a jejich distribuci do obchodu
a na poštu v Jezvém. Je zřejmé,
že i vy, ostatní ženy, které umíte
jen trochu šít, jste sedly za svůj
šicí stroj a šily jste roušky nejenom pro sebe, svou rodinu, ale
i pro sousedy. Přebytek roušek

pak byl věnován do stacionáře, laboratoře i do nemocnice
v České Lípě. Co k tomu dodat?
Děkuji, děkuji, děkuji. Ženy, jste
úžasné, že vám situace nebyla
lhostejná a že jste nezištně pomáhaly.
Starostka obce Stružnice

Poděkování starosty
Rád bych poděkoval touto cestou všem děvčatům a dámám
z naší obce, které pro nás ušily
roušky. Děkuji Libuši Svobodové,
Lucii Bubeníkové, Ivetě Votíkové, Elišce Krškové, Janě Kopčanové, Martině Zrníkové a Ivaně
Kindlové. Tyto dámy jsme oslovily s prosbou o pomoc při výrobě roušek, nezaváhaly ani na
okamžik a během pár dnů byly
našity roušky pro všechny obča-

ny Velké Bukoviny. Materiál na
roušky dodala z části děvčata
z vlastních zdrojů a další zajistila obec. Další velké poděkování
patří Petře Hlaváčkové, Vlastimilu Kucharovičovi, Petru Fialovi
a Romanu Vojtovi, kteří pomohli
s rozdáváním a rozvozem roušek, dezinfekce a informačních
letáčků občanům. Děkuji také
hasičům JSDH Velká Bukovina.
Hasičům byla uložena přípra-

vu dopravního vozidla, která se
týkala jeho vyčištění a vydesinfikovaní. Tak aby vozidlo bylo
připraveno k případnému zásobování, rozvozu potravin a jiným
službám pro občany. Hasiči vozidlo perfektně připravili. Zde je
na místě poděkovat panu Petru
Žáčkovi z České Kamenice, který
nabídl a následně vydesinfikoval
vozidlo ozonem zcela zdarma.
Všem patří náš velký dík a hned

jak to okolnosti dovolí, se jistě
najde příležitost pro osobní setkání a poděkování.
Milí spoluobčané, vám děkuji za
vaši kázeň při dodržování všech
opatření a nařízení. Přeji vám
všem hlavně pevné zdraví, trpělivost, rodinnou pohodu a optimismus, který je v této době neméně důležitý.
Jaroslav Kucharovič
starosta obce Velká Bukovina

Poděkování
Ředitelka MŠ ve Stružnici spolu
s jejími pracovnicemi se nabídly
vařit obědy v době nouzového
stavu pro zájemce z řad občanů
obce Stružnice. Jídlo připrave-

né v přepravných boxech denně
rozvážel zastupitel obce pan Libor Širlo se svou dcerou. Pracovnice jídelny polévkový box vždy
vyzdobily pěkným obrázkem

(barevným zvířátkem, kytičkou
apod.) nebo vzkazem s přáním
krásného dne, což rozhodně přispívalo ke zlepšení nálady strávníků. Všem za to patří velký dík.

Školství

Dějepisný projekt
v ZŠ Horní Police
Každý rok připravujeme se žáky v hodinách dějepisu
několik projektů. Děti vyrábějí modely hradů, zbraní,
kreslí dobové oblečení apod. Vyrobené modely si žáci
vystavují ve škole.
Současná situace nám znemožnila postupovat obvyklým způsobem. Chtěla jsem ovšem, abychom alespoň
jeden projekt zvládli při distančním vzdělávání. Volba
padla na žáky sedmé třídy, kde jsme probírali období
husitství. Děti měly doma vyrobit modely husitských
zbraní, poslat fotografie, abychom je mohli vystavit alespoň na stránkách školy.
Pravdou je, že se zapojilo méně žáků, než když projekty
děláme během normální výuky, ale ti, kteří se zapojili,
si dali práci a vyrobili opravdu hezké modely. Za to jim
patří velká pochvala.
Mgr. Hana Havlíková

Ráda bych také poděkovala všem
těm, kteří volali na obecní úřad
a nezištně nabízeli svou pomoc.
Ing. Monika Habartová
starostka obce Stružnice

Školství
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MŠ Žandov je Klokanovou školkou
Pokud vás název Klokanovy školky zaujal, tak vězte, že stejné to
bylo s námi, když nás na jaře 2019 oslovil team pracovníků ze Střediska volného času Lužánky Brno, abychom se do projektu jako
školka také zapojili.
Naše mateřská škola se do projektu, jehož náklady jsou kolem 17
mil Kč, zapojila až ve 3. etapě. Projekt je realizován od 1. ledna
2017 a ukončen bude 31. prosince 2020. Podporuje vzájemné učení
mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory. Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky
propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést
ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.
Již několik let využíváme v diagnostice dětí pomůcku Klokanův
kufr a v rámci rekonstrukce MŠ jsme ji pořídili do všech tříd. Přehledné a jednoduché pomůcky, které v něm najdeme, nám takřka
denně slouží k ověření, jak jsou děti předškolního věku připravené
na vstup do školy. Jednoduchým testováním však v průběhu školního roku neprocházejí jenom předškoláci, ale děti všech věkových
kategorií.
Snad právě i díky tomu, že se stala pomůcka naším denním nástrojem, jsme byli vybrání jako třetí školka v Libereckém kraji, abychom
se stali Centrem kolegiální podpory (CKP) pro ostatní mateřské školy, které se budou chtít do projektu také zapojit. Projekt jsme spolu
s Lužánkami začali připravovat přesně před rokem a během letních
prázdnin oslovili několik mateřských škol z našeho okolí, zda do
toho půjdou s námi. Cílem bylo vytvoření dalších námětů na rych-

lou, ale přesnou diagnostiku dítěte předškolního věku. A tak se od
září 2019 scházíme jednou za měsíc na tzv. workshopech s učitelkami mateřské školy z Horní Police, Velké Bukoviny, Horní Libchavy,
Kravař, Blíževedel, Zákup, České Lípy, Nového Boru a České Kamenice, abychom si vzájemně vyměňovali zkušenosti příkladů dobré
praxe v oblastech, jakými byly čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání v MŠ a individualizace vzdělávání v MŠ.
Mgr. Kamila Nacházelová
vedoucí CKP

Prvňáčci v Horní Polici pracují na sto procent
Už to bude skoro čtvrt roku, co naši nejmenší po půl roce
výuky zůstali odstřiženi od školy a získávání nových
zkušeností a dovedností. Zpočátku se báli všichni, jak
tuto situaci zvládneme. Povede se, aby se žáci dokázali
vše naučit v rodinném prostředí?
Obavy byly úplně zbytečné. Rodiče převzali úlohu učitele
a vedou si opravdu perfektně. Zpočátku to opravdu neměli jednoduché. Děti se nechtěly smířit s tím, že se jejich
domovy staly i školami, jejich rodiče učiteli. Tímto bych
chtěla poděkovat všem mým prvňáčkům a převážně rodičům, jak se všeho zmocnili a zvládají vše na jedničku. Plní
nejednom čtení, psaní, počítání, ale získávají zkušenosti
a dovednosti z praktického života. Pracují na zahradách,
vyrábí si zbraně ze dřeva, staví v lese domečky pro zvířata, vyrábí herbáře, připravují společně s rodiči oběd, sekají
zahradu. I naše školní projekty zvládáme na dálku. Během
Velikonoc jsme splnili Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredou středu i Zelený čtvrtek. Na čarodějnice si všichni vyrobili „Čarodějnickou knihu“, ve které plnili úkoly ze čtení,
počítání a malování. Je toho opravdu mnoho, za co bych
mohla děkovat. Věřím, že v novém školním roce nastoupíme jako připravení druháci, kteří zažili, jak to vypadá,
když se nám něco nepříjemného postaví do cesty. Ale jak
se říká: „Všechno špatné je pro něco dobré.“ Moc se na
Vás všechny těším, chybíte mi.
Mgr. Bohdana Přívratská

Školství
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Život bez dětí aneb školka
Stružnice v době koronavirové
Co se dělo ve školce v uplynulých měsících, kdy jsme se nemohli
společně s dětmi vídat? Víme, že se celý svět zastavil a s ním i naše
práce učitelek.
Celý měsíc, kdy byla školka uzavřená, se všechen personál z hodiny
na hodinu rekvalifikoval na šičky roušek. Ze skříní, spodních šuplíků, chalup či půd jsme začali vytahovat zbytky látek a povlečení,
které již dávno vyšlo z módy a spadly do kategorie „retro“. Ale ukázalo se, že mohou ještě posloužit dobré věci. Třídu jsme proměnili
v šicí dílnu a pak už se jen stříhalo, měřilo, špendlilo, žehlilo, šilo

a balilo. Naše roušky putovaly do blízkého okolí, seniorům, do obchůdků, do lékárny, do laboratoří v Č. Lípě, městským strážníkům
a v neposlední řadě také zdravotnickému personálu českolipské nemocnice. Také se každý den vyvářely obědy pro seniory žijící v obci
Stružnice a Jezvé. O rozvoz až domů se postaral pan Širlo s dcerou.
Pokračovalo se v dalších pracích na školkové zahradě, kde stále
probíhá celková rekonstrukce. Z nového plotu kolem celé zahrady
máme velkou radost. Ještě jsme využili příležitosti a započali renovaci podlahy ve vstupní hale školky. Pro velké nerovnosti se musela
postupně zalít několika vrstvami nivelační hmoty, na které se položilo nové linoleum.
Ve školce se také uklízelo, třídilo, přerovnávalo, tak aby se tu dobře pobývalo nejen nám dospělým, ale hlavně dětem. Samozřejmě
ani na ně jsme nezapomněli! Přichystali jsme pro každého drobné
dárečky, omalovánky a drobnosti na tvoření a osobně je dětem odvezli domů a předali. Bylo velmi příjemné nejen pro děti, ale i pro
nás, paní učitelky, se opět alespoň na malou chvilinku vidět a prohodit společně pár slov.
To, že může být školka tak tichá, smutná, prázdná a hlavně bez
dětského smíchu si neuměl nikdo z nás ani představit. Na tož to zažívat! Všichni do jednoho jsme si uvědomili, jak jsme s našimi dětmi
propojení, že se nám po všech velmi stýská a že nám chybí. Tak
jako po blízkých ze své rodiny. Přejeme si, aby se náš domeček plný
smíchu zase rozzářil a měli jsme tu naši velkou rodinu stále pěkně
pohromadě.
Kolektiv MŠ Stružnice

Exkurze v kravíně

Poděkování Chráněné
dílně z České Lípy

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte? To, jak si krávy povídají, určitě
všichni vědí. Nejlepší je, když se o všem přesvědčíme na vlastní oči.
To se dětem ze školky v Horní Polici podařilo díky panu Boleslavovi, který děti provedl místní bio Farmou Ploučnice. Ukázal jim, kde
krávy odpočívají, jedí, dojí. Vyprávěl, kam putuje mléko od kraviček
a děti se dozvěděly, že mléko od zdejších kraviček mohou ochutnat ve známém mléčném výrobku Matylda. Zážitek to byl krásný
a poutavý, největší pozornosti se však dostalo telátkům, které svou
hravostí děti zaujaly nejvíce. Za tento zážitek panu Boleslavovi děkujeme a určitě využijeme další pozvání.
Bc. Pavlína Marešová

Krátce po vyhlášení mimořádných opatření souvisejících s Covidem 19
bylo mimo jiné i nařízeno nošení roušek, náustků, či jiných pomůcek
k zakrytí úst a nosu. Strach z onemocnění byl s novou situací velmi vážný
a roušky nebyly k dostání. Mnoho občanů si roušky šilo samo. My měli to
štěstí, že chráněnci z dílny v České Lípě si na nás vzpomněli a roušky ušili
a darovali. Tímto bychom jim chtěli mnohokrát poděkovat, jejich gesta si
moc vážíme. Věříme, že tuto dobu přečkáme ve zdraví a opět se budeme
moci setkávat. Poděkování patří za celý kolektiv MŠ Horní Police.
Učitelka a vychovatelka Bc. Pavla Hlůžková

Školství
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Uzavřená školka
Přišlo to, co nikdo nečekal. Kvůli epidemii jsme i my byli nuceni
uzavřít mateřskou školu. Většina z nás se bála o své zdraví a nikdo
nevěděl, co se bude dít. Informace z médií byly víc než děsivé.
Rodiče dětí se báli posílat své děti do školky a tak pro nízký počet
dětí jsme zavřeli školku také. Paní učitelky začaly šít roušky a pomáhat tam, kde bylo potřeba. Ale co dělat s výukou, jak ji připravit,
jak s dětmi na dálku pracovat a jak pomoci rodičům, kteří se často
u dětí střídali tak, aby zvládli oba chodit do práce? Začali jsme pro
děti připravovat tematické balíčky, občas natočili video. Velice nás
těšilo, že si rodiče v tak hojném počtu pro balíčky chodili a děti
doma vyráběly, doplňovaly, zpívaly. Díky spolupráci s rodiči, která
byla opravdu výborná, jsme se rozhodli vytvořit virtuální třídy, kde
paní učitelky připravovaly každý týden témata, která by s dětmi
měly ve školce. Začali jsme točit více videí, četli jsme pohádky a pro
děti dále chystali balíčky k vyzvednutí. Bylo to pro nás nové, ale myslím, že učení „na dálku“ naše paní učitelky zvládly opravdu skvěle.
Situace se postupem času měnila, proto jsme se rozhodli provoz
školky obnovit. Vše se uklidilo, vydesinfikovalo a připravilo na návrat dětí do mateřské školy. Všechna doporučení jsme přijali, provoz mateřské školy přizpůsobili a nebránilo již nic tomu, aby se děti
mohly vrátit a naše školka opět ožít smíchem a radostí dětí.
Teď už děti opět do školky chodí a vše se zvládá velice dobře. Rodiče s námi spolupracují a akceptují všechny nastavené podmínky,
z čehož máme velkou radost.
Toto zvláštní období, které jistě ještě nekončí, přineslo všem mnoho nových zkušeností. Každý se k situaci postavil tak, aby ji dle
svých možností zvládl. Kritika a zloba šla stranou a všichni se snažili
si pomáhat. Prarodičům se nakupovalo, šili se roušky, většina lidí
se starala, jak mohla, učitelé se učili učit on-line a rodiče se učili
býti učiteli. Myslím, že tyto situace ukázaly, že jsme opravdu národ
se srdcem na správném místě, a když chceme, jsme úžasní, vstřícní,
ochotní a dobrosrdeční. Kéž by nám tato laskavá srdce zůstala i do
dnů nastávajících, neměnila se ve zlobu z nejistoty a obav co nás
vlastně v budoucnu čeká. Pokud by přeci jen přišel splín, posíláme
vám teď ze školky mnoho krásných dětských úsměvů a lásku, kterou děti dávají od srdíčka.
S přáním pevného zdraví a krásných slunečných dnů
Markéta Neumanová

Školka plná zábavy
Mnoho z nás si pod tímto pojmem představí rozradostněné děti,
které se těší do školky. V naší mateřské škole se snažíme, aby tomu
tak bylo. Je to naší prací a posláním, které jistě každá paní učitelka
nebere na lehkou váhu. Zodpovědnost naučit děti všemu co potřebují od svých mnohdy dvou let, kdy k nám přijdou, do šesti let
než odejdou do základní školy, je obrovská. Za radostí a zábavou je
třeba vidět nejen šťastné úsměvy dětí, ale i zaměstnání jejich mysli
a rukou. Naší snahou je nabídnout dětem rozmanité aktivity, jak
v přírodě a s přírodními materiály, tak i s interaktivními pomůckami, moderními vzdělávacími technologiemi.
Při vzdělávání u nás využíváme hlavně her a prožitkového učení.
Však když si zahrajeme třeba na zahradníka či kuchaře, je to pro
děti nejlepší učení. Prožijí si příběh, při kterém často ani netuší, že
se učí. Při těchto tematických týdnech, kdy se vždy věnujeme konkrétnímu tématu, využíváme všech oblastí vzdělávání: čtenářské
a matematické pregramotnosti, malování, zpěvu, cvičení, dramatické výchově a sociálním dovednostem. Oblasti učení jsou velmi
rozsáhlé a náročné. Děti mají pár let ve školce, aby zvládly vše, co
potřebují pro úspěšný vstup do školy. Mnohdy ani veřejnost netuší,
co vše je obsahem předškolního vzdělávání a jak je pro děti náročné. Často máme pocit, že si vlastně jdou do školky jen hrát, opak je
však pravdou. Hra nám jen napomáhá v učení. Hry v dětech rozvíjejí
tvořivost a představivost. Hra je pro děti předškolního věku tou nejpřirozenější a nejčastější aktivitou. Dítěti přináší uspokojení, hrou
získává zkušenosti, okouzluje je a někdy pomáhá i při překonání
tíživé situace. Hrajeme si tedy moc rádi, témat máme nekonečně
mnoho. My paní učitelky jsme často překvapené, jak děti obohatí
svou fantazií a tvořivostí připravená témata. Jsou to právě děti, kteří naši práci dělají krásnou.
Před námi jsou letní prázdniny, o kterých vždy plánujeme další školní rok. Už teď se na něj moc těšíme a připravujeme nové zajímavé
aktivity v naší školce.
Markéta Neumanová, MŠ Žandov
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MŠ Stružnice

Prodloužené prázdniny

Mateřská škola Stružnice nabízí volná místa pro Vaše děti ve věku
od 2 do 6 let. A proč vybrat zrovna naši školku? Díky nižší kapacitě
je k dětem přistupováno velmi individuálně. Snažíme se pro děti
vytvořit klidné a harmonické prostředí, kde se děti nebudou bát
projevit své emoce a vyjádřit vlastní názor. Klademe důraz na uspokojení všech potřeb dětí, fyzických i psychických, jako pocit bezpečí,
lásky a empatie. Učíme děti vzájemně si pomáhat, uklízet po sobě
hračky, naslouchat, neničit práci druhých, používat kouzelná slovíčka a chovat se jako kamarád. Naše školka je dvoutřídní, rodinného
typu s prostornou zahradou, která prochází nyní velkou rekonstrukcí. Každý den využíváme zahradu nebo blízké okolí k volnému pohybu a poznávání, které nám nedaleká příroda umožňuje.
V naší školce se děti nenudí a nebudete se nudit ani vy. Pořádáme
totiž spoustu společných akcí i pro celé rodiny. Podívejte se na naše
webové stránky a po telefonické domluvě se k nám můžete přijít
podívat. Těšíme se na vás.
Kolektiv MŠ Stružnice

Když jsme se v březnu loučili před jarními prázdninami s našimi
žáky, to jsme ještě netušili, že se skoro 3 měsíce neuvidíme.
Během této doby žáci pracovali formou distančního vzdělávání,
paní učitelky s žáky komunikovaly už jen online, pomocí počítače.
Během této formy vzdělávání nám žáci zasílali obrázky a výrobky,
které vytvářeli doma. Těšíme se, až se zase sejdeme. Na žáky bude
čekat malé překvapení.
V této době učitelé a zaměstnanci nezaháleli, věnovali se nejen přípravě zadávaní úkolů, ale též zlepšovali prostory školy.
Během této doby jsme nechali vymalovat jídelnu, kuchyňku a tělocvičnu. Začaly práce na školním pozemku. Pan Matys bagrem od
firmy Blažek a synové, s.r.o. odstranil velké kameny, které narušovaly možnost bezpečného pohybu žáků. Následně pan Širlo věnoval
škole valník hlíny na srovnání nerovností terénu. Teď už jen stačí
vybudovat hřiště. Na získání dotace pro tento projekt se již pracuje.
Lenka Kolstrunková, ZŠ Stružnice
.

Maškarní karneval
v ZŠ Žandov

Třída 4.A ze Žandova
psala do Kanady

Před jarními prázdninami bylo pro děti připraveno překvapení. Přijel Honza Popleta se svým tanečním programem a velkolepou bublinkovou show. S dětmi tančil, zpíval, soutěžil a luštil hádanky. Paní
učitelky měly pro děti připravené překvapení s pěveckým a tanečním vystoupením, které mělo velké úspěch.
Učitelský sbor ZŠ Žandov

Čtvrťáci se rozhodli věnovat jednu hodinu anglického jazyka frázím přání
k narozeninám. Vytvořili několik nádherných přání, včetně hodně osobních vzkazů Fredu Aresaultovi, 100 letému veteránovi z Kanady, který
si přál na jaře oslavit své narozeniny s co nejvíce vzkazy z celého světa.
Z naší školy ze Žandova jich přišlo 18. Všechno nejlepší, pane Arsenaulte!
Mgr. Johana Římánková, uč. Aj
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Vážení rodiče,

Máte doma dítě, které rádo zpívá, hraje, tančí, nebo kreslí?
Jestli ano, svěřte ho nám do ZUŠky a my jeho talent a zájem
podpoříme a rozvineme. Kromě výuky může zažít spoustu zážitků; nocování ve škole, víkendové dílny, vystoupení pro rodiče,
soutěže. O jeho umělecký rozvoj se postarají vzdělaní a šikovní
pedagogové. Jak přihlásit dítě do ZUŠ? Na webových stránkách
naší školy www.zuszandov.cz je možnost přihlášení do ZUŠ on-line i s podrobnými kroky k vyplnění a odeslání.
Chcete poradit s výběrem uměleckého
oboru, nebo hudebního nástroje? Pro
konzultaci můžete volat na telefon
736 159 248, nebo 777 527 001.
Rádi na vaše dotazy odpovíme.
Těšíme se v září na setkání nejen
s novými, ale se všemi našimi žáky!

ZUŠ děkuje Lékárně U Hedviky
v Žandově za sponzorský dar
Velmi děkujeme manželům Bažantovým za sponzorský dar,
v podobě bezkontaktního teploměru a dezinfekčních prostředků na ruce, který věnovali škole v době přísných hygienických
pravidel, stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Díky tomuto
daru naše škola ušetří nemalé finanční prostředky, které investujeme do uměleckých činností a prezentací našich žáků.
Alena Losová, ZUŠ Žandov

Třídní maskot z 2.A
cestuje po světě

Distanční výuka
v ZŠ Žandov

Druháčci letos prožívají motivační hru - cestujeme se Soptíkem. Děti si
berou plyšového třídního maskota na víkendy, výlety a dovolené a pak
o společných zážitcích píší do deníku. Od září se tak školní deník plní nevšedními zážitky. Soptík prožil s našimi druháčky jarmark, zabíjačku, byl
na svatbě, lyžoval v Krkonoších a už i letěl letadlem na dalekou Kubu.
Rodiče našili Soptíkovi tématicky ke svým výletům čepici a šálu, plavky
a už i barevnou roušku…
Anna Kolářová, tř. uč. 2. A

Děkujeme skvělým rodičům našich školáků, kteří nám pomohli
zvládnout společnou distanční výuku v době koronakrize. Třídní
učitelky byly v kontaktu s dětmi přes web kamery, točily výuková
videa, psaly si s dětmi dopisy, děti plnily úkoly a zajímavé třídní výzvy… Díky vám, rodičům, že jste dětem ve výuce pomáhali a podporovali je…
Učitelský sbor ZŠ Žandov

Školství
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Družina ZŠ Žandov v době koronakrize
Družinky nezahálely ani v době distanční výuky. Děti plnily výzvy, fotily tématické fotky, vyráběly podle videonávodu velikonoční dekorace,
připravovaly víkendovou snídani rodičům, četly si navzájem pohádky
a hádaly jejich názvy, psaly pokračování příběhu paní vychovatelky,
vyráběly čarodějnice a přání k Svátku matek a vytvářely a hádaly kvízy
a hádanky.
Alena Peštiková, vychovatelka

Zrcadlo z Erisedu
Kdo zná příběh Harryho Pottera, zná jistě i zrcadlo z Erisedu. Toto
kouzelné zrcadlo ukazuje člověku to, po čem nejvíce touží.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Horní Police měli celoroční hru na
téma Harryho Pottera. A mezi úkoly, které dostávali v době karantény, byl jeden speciální. Popsat, co by každý v odraze zrcadla viděl.
Musím se podělit o jednu krásnou práci, která mi vmáčkla slzy do
očí a udělala ohromnou radost.

Zrcadlo z Erisedu

Rozhodl jsem se Vám vyprávět svůj pocit, ve kterém jsem se nyní
ocitl. Kvůli moc zlé nemoci jsem se dostal do situace (a nejen já),
kdy nemůžu chodit do školy.
Moc se mi stýská po paní učitelce, takže dostat se před zrcadlo
z Erisedu, tak jediný obraz, který se mi objeví, je právě ona. Chybí
mi její klidný hlas, vlídný úsměv, příjemná tvář. Moc si přeji, aby to
bylo vše za námi a mohl jsem být zase v její blízkosti.
(Váš Vojta Nejedlý)
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem mým dětem za práci
a rodičům za jejich skvělou spolupráci! I já bych v zrcadle teď viděla
veselé děti, spokojenost a naši školu v Horní Polici. Už se na všechny moc těším! Opatrujte se mi.
Vaše paní učitelka
Pavla Šmídová

Poděkování vedoucí
školní jídelny Žandov
Ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování kuchařinkám ze
školní jídelny Žandov. Monička Vaňková, Lenička Vršovská a Libuška Matějčková – to jsou děvčata, která po celou dobu nouzového
stavu připravovala obědy pro naše seniory a nejen pro ně.
Celá situace nebyla zpočátku vůbec příjemná. I my jsme žily v obavách a strachu, co nás všechny čeká. Naše slova, ale zněla: „Co
bychom pro ty naše staroušky neudělaly,“ a s tímto přesvědčením
jsme denně chodily do práce. Hygienická opatření, která jsme musely dodržovat, byla velmi přísná. Děvčata však s láskou a se stálým
úsměvem, skrytým pod rouškou, připravovala po celé týdny, kdy
byla obě naše zařízení zavřená, obědové menu pro naše nejstarší strávníky. Velice si vážím jejich loajality, obětavosti, laskavosti
a vlastně i statečnosti. Holky moje: „DĚKUJI Z CELÉHO SRDCE, JSME
SKVĚLÝ TEAM!“
Poděkování patří také vedení města Žandova, které zařídilo odvážení obědů všem rizikovým strávníkům až do bytu.
Těšíme se z toho, že nám školička zase ožila a život se začíná vracet
do běžných kolejí. Přeji nám všem co nejpevnější zdraví a hlavně už
žádnou 2. vlnu.
Monika Kucharovičová
vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Žandov

Usnesení

-21Horní Police
Na svém 14. zasedání ZO Horní Police konaného dne 17. února 2020 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. 14 / 1 / 2020).
• ZO schvaluje program pro 14. zasedání ZO v předloženém znění (usnesení
č. 14 / 2 / 2020).
• ZO schvaluje ve smyslu § 84 odst. 4
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a na zákla-

dě zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů Řád
veřejného pohřebiště obce Horní Police (usnesení č. 14 / 3 / 2020).
• ZO schvaluje nákup 53 ks svítidel zn.
MODUS od společnosti JAKUB a.s.,
velkoobchod elektromateriálu za
částku 274.904,14 Kč, dle předložené
cenové nabídky (usn. č. 14 / 4 / 2020).
• ZO schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova z Dotačního
fondu Libereckého kraje na projekt
s názvem „Nezbytné opravy na budově Základní školy Horní Police“ v dané
výši a zároveň souhlasí s vyčleněním
prostředků na vlastní podíl žadatele
v rozpočtu obce (usn. č. 14 / 5 / 2020).

• ZO schvaluje dar ve výši 3 000 Kč pro
Český svaz včelařů Žandov, o.s., dle
předložené žádosti (usnesení č. 14 / 6 /
2020).
• ZO revokuje usnesení č. 11/64/2019
záměr prodeje pozemku p.č. 513/4
o výměře 1 455 m2 (usnesení č. 14 / 7 /
2020).
• ZO schvaluje záměr propachtovat pozemek p.č. 513/4 o výměře 1 455 m2
k zahrádkářské, sadařské a chovatelské činnosti na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou za cenu 2 000 Kč/
ha/ročně (usnesení č. 14 / 8 / 2020).
• ZO schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky na Obecním

úřadě (usnesení č. 14 / 9 / 2020).
• ZO schvaluje částku 2 000 Kč bez DPH
za pronájem sálu Na Kovárně, částku
1 300 Kč bez DPH za pronájem předsálí. Pro soukromé účely občanům
Horní Police schvaluje částku 500 Kč
bez DPH za pronájem předsálí a částku 800 Kč bez DPH za pronájem sálu
(usnesení č. 14 / 10 / 2020).
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
9/2019 ve výši 148 500 Kč na straně příjmů, 0 Kč na straně výdajů, s přebytkem ve výši 148 500 Kč (usnesení č. 14 /
11 / 2020).

Růžička s.r.o. ve výši 170 803,-Kč na
zhotovení nového povrchu venkovní terasy u restaurace na koupališti
v Horní Polici a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy (usnesení č. 15 / 17 /
2020).
ZO vzalo na vědomí projektovou dokumentaci výstavby přístavby skladu
na koupališti v Horní Polici.
ZO schvaluje zastavení realizace akce
„Vybudování obslužné komunikace
na pozemku p.č. 138/1“ v rozsahu daném smlouvou o poskytnutí dotace
z LK č. OLP/5050/2018 (usnesení č. 15 /
18 / 2020).
ZO schvaluje doplnění programu
rozvoje obce o kapitoly 2.3.4. a 2.3.5.
(usnesení č. 15 / 19 / 2020) (usnesení č.
15 / 19 / 2020).
ZO schvaluje účetní závěrku Základní
školy Horní Police za rok 2019 sestavovanou k rozvahovému dni (usnesení č.
15 / 20 / 2020).
ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Horní Police za rok 2019, zisk ve výši 20 061,60
Kč převést na účet 413 rezervní fond
(usnesení č. 15 / 21 / 2020).
ZO schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku Základní školy pro rok
2020 ve výši 27 578,- Kč (usnesení č. 15
/ 22 / 2020).
ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Horní Police za rok 2019 sestavovanou k rozvahovému dni (usnesení č.
15 / 23 / 2020).
ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Horní Po-

lice za rok 2019, zisk ve výši 5 077,38
Kč převést na účet 413 rezervní fond
(usnesení č. 15 / 24 / 2020).
ZO schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku Mateřské školy pro rok
2020 ve výši 53 691,- Kč (usnesení č. 15
/ 25 / 2020).
ZO schvaluje odpis pohledávky Mateřské školy ve výši pohledávka č. 1 –
7 668,- Kč a pohledávka č. 2 – 10 944,Kč vedené u společnosti One Energy
§ One Mobile, a.s (usnesení č. 15 / 26
/ 2020).
ZO schvaluje prodej kůrovcového
palivového smrkového dříví za cenu
350,- Kč/m³ vč. DPH (usnesení č. 15 / 27
/ 2020).
ZO schvaluje propachtování pozemku
p.č. 513/4 o výměře 1 455 m² k zahrádkářské, sadařské a chovatelské činnosti za cenu 2 000 Kč/ha/ročně s roční
výpovědní lhůtou, dle předloženého
návrhu (usnesení č. 15 / 28 / 2020).
ZO schvaluje záměr propachtovat
část pozemku p.č. 436 o výměře 20 m2
k zahrádkářské a chovatelské činnosti
na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou za cenu 10 Kč/m2/ročně (usnesení č. 15 / 29 / 2020).
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 231/7 o výměře 201 m2 za cenu 18,Kč/m2 (usnesení č. 15 / 30 / 2020).
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 942 o výměře 125 m2 za cenu 20,Kč/m2 (usnesení č. 15 / 31 / 2020).
ZO projednalo žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo o finanční příspěvek bez návrhu a hlasování.

• ZO schvaluje finanční dar ve výši
2 000,- Kč pro Farní charitu Česká Lípa
dle předložené žádosti (usnesení č. 15
/ 32 / 2020).
• ZO neschvaluje finanční dar ve výši
3 470,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy o.p.s.
dle předložené žádosti.
• ZO neschvaluje finanční dar ve výši
5 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. dle
předložené žádosti.
• ZO projednalo žádost společnosti
Kompakt spol. s r.o. na finanční podporu bez návrhu a hlasování.
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2020 ve výši 663 126,90 Kč na straně
příjmů, 11 342,51 Kč na straně výdajů, s přebytkem ve výši 651 784,39 Kč
(usnesení č. 15 / 33 / 2020).
• ZO odkládá žádost o prodloužení pronájmu Horního prkenného rybníku na
další ZO.
• ZO schvaluje smlouvu o dílo ve výši
20 000,- Kč na provedení stavebního
dozoru na akci Hydroizolace vnitřního zdiva hlavní budovy (místnost č. 2
až 5) zámku v Horní Police a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy (usnesení
č. 15 / 34 / 2020).
• ZO schvaluje rámcovou smlouvu
o dílo č. 13/2020 s firmou Progles lesní
technika s.r.o. na těžbu kůrovcového
smrkového dříví za cenu 350 Kč/m³
bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy (usnesení č. 15 / 35 / 2020).

telstva obce. (číslo usnesení 2019-10-2)
3. Bere na vědomí informaci předsedy
finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro sport, kulturu a sociální věci a starostky za výbor pro rozvoj,
výstavbu a pozemky. (číslo usnesení
2019-10-3)
4. Bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 9/2019. Příjmy 1.200.410 Kč, výdaje

908.802 Kč, financování -291.608 Kč.
(číslo usnesení 2019-10-4)
5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2020
jako přebytkový. Celkové příjmy ve
výši 16.706.920,- Kč, celkové výdaje ve
výši 13.499.549,- Kč, přebytek ve výši
3. 207.371,- Kč. (číslo usn. 2019-10-5)
6. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 až 2023. (číslo

Horní Police
Na svém 15. zasedání ZO Horní Police konaného dne 14. května 2020 od 18 hod.
v sále obecního domu Beseda 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. 15 / 12 / 2020).
• ZO schvaluje program pro 15. zasedání ZO v předloženém znění (usnesení
č. 15 / 13 / 2020).
• ZO schvaluje zařazení území obce
do území působnosti LAG Podralsko
z.s. na programové období 2021-2027
(usnesení č. 15 / 14 / 2020).
• ZO schvaluje záměr obce darovat část
pozemku-parcely č. 294, která se nachází pod schodišti na severní straně
poutního areálu do majetku Římskokatolické farnosti - arciděkanství Horní Police (usnesení č. 15 / 15 / 2020).
• ZO neschvaluje dar ve výši 40000,-Kč
pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Horní Police na opravu
schodišť v severní části hornopolického poutního areálu dle předložené
žádosti
• ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou
Bláha trade s.r.o. ve výši 1 093 538,-Kč
na odvlhčení objektu a obnovu vnitřních omítek zámku Horní Police – etapa 2020 v předloženém znění a pověřuje starostu k podpisu (usnesení č. 15
/ 16 / 2020).
• ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou

Stružnice
Usnesení 10. zastupitelstva obce Stružnice
konaného dne 10. prosince 2019. Přítomní
zastupitelé: Kopp Jiří, Soukup Vítězslav,
Širlo Libor, Levová Anna, Habartová Monika, Jirovská Lenka, Kučerová Kateřina.
Nepřítomní zastupitelé: Kotek Robert
– omluven, Zdenek Blažek – omluven.
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 10.

2/2020

•

•

•

•

•

•

•

•

zasedání konaném dne 10. prosince 2019
od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva obce. (číslo usn. 2019-10-1)
2. Bere na vědomí informaci starostky
o plnění usnesení 9. zasedání zastupi-

•

•

•

•

•

•

•

•

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta
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usnesení 2019-10-6)
7. Schvaluje rekonstrukci oplocení zahrady MŠ – přední část plotu firma
LORENZ CL s.r.o. – kovový plot –
165 649,- Kč a rekonstrukci boční
a zadní části plotu firmě Petr ŠANDA
– pletivový plot – 126 692,- Kč.(číslo
usnesení 2019-10-7)
8. Schvaluje finanční dar ve výši 2 000
Kč pro zajištění akce „Bořetínský mač
mezi sousedy“. (číslo usn. 2019-10-8)
9. Schvaluje poskytnutí finanční dotace
ve výši 20 000 Kč na pořádání Stružnické Noty.(číslo usnesení 2019-10-9)
10. Schvaluje finanční dotaci ve výši
20 000 Kč na opravu kostela Sv. Vavřince v Jezvém. (číslo usn. 2019-10-10)
11. Schvaluje finanční dotaci ve výši
70 000 Kč pro zachování kopané ve
Stružnici a pokračování v její tradici.
(číslo usnesení 2019-10-11)
12. Schvaluje finanční dotaci ve výši
30 000 Kč pro provoz oddílu kanoistiky. (číslo usnesení 2019-10-12)
13. Schvaluje finanční dar ve výši 15 000

Kč na materiální zabezpečení práce
s mládeží pro myslivecký spolek Radečský vrch. (číslo usnesení 2019-10-13)
14. Schvaluje finanční dar ve výši 4 000
Kč pro ČS rybářský svaz Žandov. (číslo
usnesení 2019-10-14)
15. Schvaluje finanční dotaci ve výši
30 000 Kč pro paní V. M. (číslo usnesení 2019-10-15)
16. Schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč
pro Hospic Sv. Zdislavy v Liberci. (číslo
usnesení 2019-10-16)
17. Schvaluje finanční příspěvek ve výši
15 000 Kč pro letní fotbalový kemp.
(číslo usnesení 2019-10-17)
18. Schvaluje finanční příspěvek ve výši
3 000 Kč na instalaci stupaček na komín v Jezvém. (číslo usn. 2019-10-18)
19. Schvaluje finanční dotaci ve výši 100
000 Kč pro sdružení Bořetínská voda
s podmínkou podání pasportu spolkem Bořetínská voda a s tím, že dotace může být čerpána až po potvrzení
existence stavby vodoprávním úřadem. (číslo usnesení 2019-10-19)

20. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124017602/VB/2 na pozemku p. č. 215,
v k.ú. Jezvé pro stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN. (číslo usnesení
2019-10-20)
21. Schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 1054 v k. ú. Stružnice, která tvoří
příraznou hráz rybníka p. p. č. 1053.
Mysliveckému spolku Radečský vrch
za 50,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu
28 450,- Kč. (číslo usnesení 2019-10-21)
22. Schvaluje cenu pozemku p. č. 411/4
50,- Kč za 1 m2, tedy za celkovou cenu
1 300,- Kč. (číslo usnesení 2019-10-22)
23. Schvaluje cenu pozemku s výměrou
202 m2 za 50,- Kč za 1 m2, tedy za celk.
cenu 10 100 Kč (číslo usn. 2019-10-23)
24. Schvaluje cenu pozemku s výměrou
204 m2 za 50,- Kč za 1 m2, tedy za celkovou cenu 10 200 Kč. (číslo usnesení
2019-10-24)
25. Schvaluje plán inventur na rok 2019.
(číslo usnesení 2019-10-25)

26. Schvaluje opravu komína u pana H.
ve Stružnici č. p. 80 cenovou nabídkou
od firmy kominictví Sazínek ve výši 31
755 Kč. (číslo usnesení 2019-10-26)
27. Schvaluje prodej palivového smrkového dřeva za 350 kč/m3. Dřevo bude
prodáváno v minimálním množství 1
kontejneru (3,5m3) za částku 1400 Kč
včetně dopravy pro občany všech částí
obce Stružnice. Pro ostatní v okruhu
do 20 km mimo obec je cena 1725
Kč za kontejner a od 21 do 40 km je
cena 2225 Kč za kontejner. Při odběru
většího množství dřeva bude řešena
doprava individuálně. (číslo usnesení
2019-10-27)
28. Bere na vědomí informaci o připravovaných akcích. (číslo usnesení 201910-28)
29. Ukládá starostce okamžité řešení dluhu firmy duless s. r. o. soudní cestou.
(číslo usnesení 2019-10-29)

Stružnice

2014, poř. cena 3 657,- Kč, vysavač
Vorwerk 2000, poř. cena 26 800,- Kč,
elektrický sporák 2014, poř. cena 5
037,- Kč, Kombinovaný sporák BEKO
2014. POŘ. CENA 7 165,- Kč, chladnička
Elektrolux 2015. poř. cena 14 796,- Kč.
(číslo usnesení 2020-11-7)
8. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 20
000 Kč panu M. D. dle žádosti o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 202011-8)
9. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 2/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stružnice ve výši
20 000 Kč Římskokatolické farnosti
Jezvé – Arciděkanství Horní Police
dle žádosti o poskytnutí dotace. (číslo
usnesení 2020-11-9)
10. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 3/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stružnice ve výši
70 000 Kč TJ Dynamu Stružnice, z. s.
dle žádosti o poskytnutí dotace. (číslo
usnesení 2020-11-10)
11. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 4/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stružnice ve výši
30 000 Kč SK Kanoistika Česká Lípa,
z. s. dle žádosti o poskytnutí dotace.
(číslo usnesení 2020-11-11)
12. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 5/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stružnice ve výši
30 000 Kč paní V. M. dle žádosti o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 202011-12)
13. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 6/2020 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 100

000 Kč Bořetínské vodě, z. s. dle žádosti o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 2020-11-13)
14. Bere na vědomí informaci místostarosty o těžbě kulatiny a prodeji palivového dříví. (číslo usnesení 2020-11-14)
15. Schvaluje provedení odborného prořezu lipové aleje ve Stružnici panem
H. v celkové ceně 93 300 Kč dle přiložené nabídky. (číslo usnesení 202011-15)
16. Schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce
o zřízení budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu č. IP – 12 - 4009719/
VB01-CL- Jezvé, p. č. 43/1 - NN, svod +
SP100 + SS100. (číslo usnesení 202011-16) 17. Schvaluje uzavření dohody
s panem O. L. o zrušení věcného břemene pro obec Stružnice pro účely
civilní obrany na p. p. č. 156/1 v k. ú.
Jezvé. (číslo usnesení 2020-11-17) 18.
Schvaluje opravu střechy na bývalé
samoobsluze ve Stružnici panem Veselým v celkové ceně 194 178 Kč dle
přiložené nabídky. (číslo usnesení
2020-11-18)
19. Schvaluje prodej části pozemku p. č.
74/1 v k. ú. Stružnice o výměře 2 199 m2
manželům J. a P. S., bytem S. 164 za
225 Kč za 1 m2, za celkovou cenu 494
775 Kč. (číslo usnesení 2020-11-19)
20. Schvaluje v souladu s § 72 a § 84
zákona o obcích a nařízení vlády č.
338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády 318/2017 o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků platné od 1. 1. 2020 svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny platné v následujících
částkách: místostarosta 23 798 Kč,

předseda výboru 3 245 Kč, člen výboru
2 704 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 623 Kč a v souladu s § 74
odst. 3 zákona o obcích stanovuje, že
při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna poskytne pouze za výkon
funkce, za niž náleží nejvyšší odměna.
Odměna bude poskytována od 1. 2.
2020. V případě nového člena zastupitelstva obce ode dne složení slibu.
(číslo usnesení 2020-11-20)
21. Schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč
mezi Obcí Stružnice a Hospic sv. Zdislavy, o. p. s. (číslo usnesení 2020-11-21)
22. Schvaluje darovací smlouvu č. 1/2020
na poskytnutí finančního daru ve výši
2 000 Kč mezi Obcí Stružnice a paní
M. S. pro zajištění akce „Bořetínský
mač mezi sousedy“. (číslo usnesení
2020-11-22)
23. Schvaluje darovací smlouvu č. 2/2020
na poskytnutí finančního daru ve výši
15 000 Kč mezi Obcí Stružnice a panem Mgr. M. H. pro zajištění akce:
„Letní fotbalový kemp“. (číslo usnesení 2020-11-23)
24. Schvaluje darovací smlouvu č. 3/2020
na poskytnutí finančního daru ve výši
15 000 Kč mezi Obcí Stružnice a MS
Radečským vrchem pro materiální zabezpečení práce s mládeží. (číslo usnesení 2020-11-24)
25. Schvaluje darovací smlouvu č. 4/2020
na poskytnutí finančního daru ve výši
4 000 Kč mezi Obcí Stružnice a ČS rybářským svazem Žandov. (číslo usnesení 2020-11-25)
26. Schvaluje darovací smlouvu č. 5/2020
na poskytnutí finančního daru ve výši
3 000 Kč mezi Obcí Stružnice a paní

Usnesení 11. zastupitelstva obce Stružnice
konaného dne 27. ledna 2020. Přítomní
zastupitelé: Kopp Jiří, Soukup Vítězslav,
Širlo Libor, Levová Anna, Habartová Monika, Jirovská Lenka, Kučerová Kateřina,
Zdenek Blažek Nepřítomní zastupitelé:
Kotek Robert – omluven. Zastupitelstvo
obce Stružnice na svém 11. zasedání konaném dne 27. ledna 2020 od 17:33 hodin v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění,
1. Schvaluje program 11. Zasedání zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2020-111)
2. Bere na vědomí informaci starostky
o plnění usnesení z 10. Zasedání zastupitelstva obce. (číslo usnesení 202011-2)
3. Zrušuje usnesení č. 2019-10-22 ze dne
10. 12. 2019. (číslo usnesení 2020-11-3)
4. Schvaluje cenu části pozemku p. č.
411/1 v k. ú. Stružnice, o výměře 26 m2
za 50,- Kč/ 1m2. Celková cena tohoto
pozemku je 1 300,- Kč. (číslo usnesení
2020-11-4)
5. Bere na vědomí informaci předsedy
finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro sport, kulturu a sociální věci a výboru pro rozvoj, výstavbu
a pozemky. (číslo usnesení 2020-11-5)
6. Schvaluje
rozpočtové
opatření
č.10/2019: příjmy 1 633 751,00 Kč a výdaje ve výši 45 000,00 Kč a financování ve výši 1 588 751,00 Kč. (číslo usnesení 2020-11-6)
7. Schvaluje vyřazení majetku MŠ dle
seznamu: Laminátor 2015, pořizovací
cena 3 991,79 Kč, radiomagnetofon

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta
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Bc. D. J. H. pro zajištění akce na instalaci stupaček na komín v Jezvém.
(číslo usnesení 2020-11-26)
27. Schvaluje nákup 6 solárních pouličních lamp v celkové hodnotě 180 000

Kč. (číslo usnesení 2020-11-27)
28. Schvaluje úhradu nákladů spojených
s pořízením informační tabule o historii kostela sv. Vavřince v Jezvém do
max. výše 10 000,- Kč. (číslo usnesení

2020-11-28)
29. Bere na vědomí informaci o připravovaných akcích. (číslo usnesení 201911-29)
30. Bere na vědomí předpokládaný ter-

mín příštího zastupitelstva – úterý
3. března 2020 od 17:00 hodin. (číslo
usnesení 2018-11-30)
Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

Stružnice

usnesení 2020-12-5)
6. Schvaluje převedení finanční částky
300 000,- Kč z rezervního fondu do
investičního fondu MŠ Stružnice. (číslo
usnesení 2020-12-6)
7. Schvaluje uvolnění finanční částky
114 690,- Kč z investičního fondu na
pořízení pletivového oplocení zadní
a boční části školní zahrady MŠ Stružnice. (číslo usnesení 2020-12-7)
8. Bere na vědomí ukončení výkonu
funkce ředitelky MŠ Stružnice dle
smlouvy k 31. 7. 2020. (číslo usnesení
2020-12-8)
9. Pověřuje starostku vypsáním konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace MŠ Stružnice. (číslo usnesení
2020-12-9)
10. Bere na vědomí informaci starostky
o provedených inventurách dle plánu
inventur na rok 2019. (číslo usnesení
2020-12-10)
11. Schvaluje vyřazení z majetku Obce
Stružnice mobilní telefon Nokia 515,
Felicie combi, vysavač mokro-suchý,
ford Tourneo. (číslo usnesení 202012-11)

12. Ukládá starostce vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci bytu č. p. 80 na
základě projektové dokumentace Ing.
K. I. (číslo usnesení 2020-12-12)
13. Schvaluje cenovou nabídku firmy
PROMOS SOSNOVÁ, s.r.o. zastoupenou panem N. na vypracování projektu na odvedení dešťové vody z části
pozemku p. č. 173/1 v k. ú. Jezvé, v celkové výši 58 800,- Kč. (číslo usnesení
2020-12-13)
14. Pověřuje starostku obce, aby jednala
se svazem zahrádkářů ve věci odkupu
části pozemku p. č. 89/2, v k. ú. Stráž
u České Lípy, na kterém se nachází
prameniště. (číslo usnesení 2020-12-14)
15. Schvaluje digitalizaci obou kronik
v celkové hodnotě 6 515,- Kč bez DPH.
(číslo usnesení 2020-12-15)
16. Schvaluje finanční částku 82 000,- Kč
na zakoupení kuchyňské linky, sporáku, lednice, kamen, myčky, baterie,
dřezu, digestoře, dlažby (cca 15 m2),
obkladů (cca 10 m2) a plechu do hospody v Jezvém. (číslo usnesení 202012-16)
17. Schvaluje podání žádosti o dotaci
z dotačního programu Podpory jed-

notek požární ochrany Libereckého
kraje na doplnění vybavení jednotky
výzbrojí dle seznamu v celkové ceně
45 446,-Kč, vč. požadované spoluúčasti obce. (číslo usnesení 2020-12-17)
18. Schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckého kraje na vybavení jednotky
SDH Jezvé: 2 krát kompozitní lahev,
2 krát obal na lahve, 1 krát kompresor, 1 krát nářadí golasadu v celkové
hodnotě 48 194,-Kč, vč. požadované
spoluúčasti obce. (číslo usnesení 202012-18)
19. Schvaluje verzi pro důchodce pro
www stránky obce Stružnice v celkové hodnotě 9 500,- Kč bez DPH. (číslo
usnesení 2020-12-19)
20. Bere na vědomí informaci o připravovaných akcích. (číslo usnesení 202012-20)
21. Bere na vědomí předpokládaný termín příštího zastupitelstva – úterý
28. dubna 2020 od 17:00 hodin. (číslo
usnesení 2020-12-21)

Velká Bukovina schvaluje návrh uzavřít nájemní smlouvy s poskytovateli
internetu, kteří mají umístěné vysílací
zařízení na střeše budovy č.p. 2 Malá
Bukovina za následující částky: Nej.cz,
s.r.o. 36.000,- Kč/rok a 1.402,- Kč paušální sazbu za spotřebu el. energie,
Ralsko Net s.r.o. ve výši 15.000,- Kč/
rok.

• Usnesení č. 3-2/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje návrh Přílohy č.2 Řádu veřejného pohřebiště
obce Velká Bukovina.
• Usnesení č. 4-2/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje převedení
hospodářského výsledku Mateřské
školy Velká Bukovina, p.o. za rok 2019
ve výši 29.443,99 Kč do rezervního

fondu školy.
• Usnesení č. 5-2/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje použití rezervního fondu školy na vyrovnání
záporného hospodářského výsledku
Mateřské školy Velká Bukovina, p.o.
z roku 2017 -16.198,13 Kč.

Bukovina za následující částky: Nej.
cz, s.r.o. 38.000,- Kč/rok a Ralsko Net
s.r.o. ve výši 15.000,- Kč/rok.
• Usnesení č. 5-3/20: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina po projednání
schvaluje „Program rozvoje obce Velká Bukovina na období 2020 – 2030“
v předloženém znění.
• Usnesení č. 6-3/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Pořízení mobiliáře – Velká Bukovina“ ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů akce do výzvy č. 5
Programu rozvoje venkova vyhlášené
místní akční skupinou LAG Podralsko
z. s.
• Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje návrh úpravy hřbitova Velká Bukovina od Ing.
Arch. Pavljuka.

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0
zdržel se.
Usnesení č. 7-3/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje návrh úpravy hřbitova Velká Bukovina od Ing.
Arch. Pavljuka.
Usnesení č. 8-3/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje návrh pokračovat v jednání ZO po dvou hodinách jednání.
Usnesení č. 9-3/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina v území působnosti
LAG Podralsko z.s. schvaluje zařazení
území obce do území působnosti LAG
Podralsko z.s. na programové období
2021 – 2027.
Usnesení č. 10-3/20: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina schvaluje zakoupení p.p.č. st.323/1 v k.ú. Velká
Bukovina jejíž součástí je stavba bez
č.p. za částku 750.000,- Kč rozloženou

do dvou splátek ve výši 400.000,- Kč
v roce 2020 a 350.000,- Kč v roce 2021.
• Usnesení č. 11-3/20: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina schvaluje prominutí nájmu za užívání nebytových
prostor v budově č.p. 13 k.ú. Velká
Bukovina od března 2020 do skončení platnosti Nařízení vlády ČR č. 211 ze
dne 14. 3. 2020.
• Usnesení č. 12-3/20: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina rozhodlo o určeném zastupiteli panu Jaroslavu Kucharovičovi, který bude spolupracovat
při projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Velká Bukovina
v uplynulém období s pořizovatelem
(Úřadem územního plánování Magistrátu města Děčín).
• Usnesení č. 13-1/20: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina schvaluje přijetí
Rozpočtového opatření č. 2/2020.

Usnesení 12. zastupitelstva obce Stružnice
konaného dne 3. března 2020. Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 12. zasedání
konaném dne 3. března 2020 od 17:00
hodin v souladu s ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění,
1. Schvaluje program 12. Zasedání zastupitelstva obce. (číslo usn. 2020-12-1)
2. Bere na vědomí informaci starostky
o plnění usnesení z 11. Zasedání zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2020-122)
3. Bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru, kontrolního výboru
a výboru pro sport, kulturu a sociální
věci. (číslo usnesení 2020-12-3)
4. Schvaluje převod celkového hospodářského výsledku ZŠ Stružnice za rok
2019 ve výši 149 598,41 Kč do rezervního fondu ZŠ Stružnice. (číslo usnesení
2020-12-4)
5. Schvaluje převod celkového hospodářského výsledku MŠ Stružnice za
rok 2019 ve výši 478 360,24 Kč do rezervního fondu MŠ Stružnice. (číslo

Velká Bukovina
Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Velká Bukovina č. 2/20 konaného dne
19. 2. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
• Usnesení č. 1-2/20: ZO Velká Bukovina
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-2/20: Zastupitelstvo obce

Velká Bukovina
Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Velká Bukovina č. 3/20 konaného dne
15. 4. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
• Usnesení č. 1-3/20: ZO Velká Bukovina
schvaluje rozšíření programu jednání
o bod:
– Nabídka prodeje p.p.č. st.323/1 jejíž
součástí je stavba bez č.p.
• Usnesení č. 2-3/20: ZO Velká Bukovina
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 3-3/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina revokuje usnesení č.
2-2/20.
• Usnesení č. 4-3/20: Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina schvaluje návrh uzavřít nájemní smlouvy s poskytovateli
internetu, kteří mají umístěné vysílací
zařízení na střeše budovy č.p. 2 Malá

•

•

•

•

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

-24-

Usnesení

2/2020
Ráno u meandru Ploučnice (foto J. Mečíř)

Informační list Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní Police, Obecního úřadu Velká Bukovina, Obecního úřadu Starý Šachov
a Obecního úřadu Stružnice. Ročník 17, číslo 1, vychází 1x za tři měsíce pod evid. č. MK ČR E 12076 • Toto číslo vyšlo v červnu 2020.
Uzávěrka příštího čísla je 18. září 2020. • Vydavatel: Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov • Kontakt: Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654, E-mail: regionalni.zpravodaj@zszandov.cz • Cena celostránkové inzerce: 1.600,- Kč • Tisk: Dominik Štefko
TISK • REKLAMA • PROPAGACE (tel. 774 491 717, stefkodominik@seznam.cz) • Cena 3 Kč

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

