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V září 2017 byla zahájena dlou-
ho očekávaná rekonstrukce budo-
vy mateřské školy, které předchá-
zelo několik let příprav a psaní pro-
jektu, který reagoval na výzvu do-
tačního titulu. Dotační tituly jsou 
v současné době velmi přesně sta-
noveny a je často složité nastavit 
projekt tak, aby vyhovoval nejen 
výzvě, ale především pokryl po-
třeby žadatele. Příprava projektu 
je velmi náročná a zdlouhavá a je 
za ní mnoho hodin práce a setká-
ní zástupců města, školy a odbor-
níků, kteří mají s rekonstrukcemi 

objektů škol zkušenosti. Výsled-
kem jsou mnohakilogramové spisy, 
projekty a dokumentace, která mu-
sí být zpracována naprosto přes-
ně, aby celkový projekt pro re-
konstrukci v dotačním titulu vůbec 
uspěl. Podařilo se a začátkem 
března – v době, kdy byly jarní 
prázdniny a školka a škola měla 
omezený provoz – byla do pavi-
lonu A přestěhována z provi-
zorních, ale naprosto vyhovujících 
prostor bývalé restaurace Černá 
růže, školní kuchyně s jídelnou. 
Tedy stěhoval se pouze sklad pot-

ravin, protože takřka veškeré vy-
bavení kuchyně a jídelny bylo 
v rámci projektu pořízeno nové. 

A jak celá rekonstrukce pro-
bíhala a jaké technické vybavení 
ve školce máme? 

Rekonstrukce byla rozdělena 
do III etap:
I.etapa - stavební úpravy pavilo-
nu C (bývalá tělocvična a odděle-
ní nejmenších dětí)
II.etapa - stavební úpravy pavilo-
nu A (školní kuchyně s jídelnou) 
vč. přístavby směrem do atria
III.etapa - demolice stávajícího 

pavilonu B (třídy nejblíže k silnici) 
a nová výstavba 4. oddělení MŠ

Projekt řešil zvýšení kapacity 
stávající MŠ. Realizací projektu 
vznikla čtyři samostatná oddělení 
MŠ s celkovou kapacitou 100 dětí 
(původní kapacita byla 84 dětí). 
Ze stavebního hlediska došlo ke 
kompletní rekonstrukci objektu. 
Součástí projektu je provedení bez-
bariérových úprav, které umožňují 
osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace využívat všech 
služeb a zázemí, které školka posky-
tuje. Na jednotlivých odděleních 
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zená v 1.P.P. objektu pro vytápění 
pavilonu A, přípravu teplé vody 
pro pavilon A a 1 tepelné čerpad-
lo vzduch-voda osazené ve ven-
kovním prostoru pro vytápění tří-
dy MŠ v pavilonu B. Pro každou 
třídu byla provedena samostatně 
řízená topná větev. Větrání je při-
rozené pomocí ztrojených plasto-
vých oken ovladatelných z podla-
hy a opatřených ochrannými žalu-
ziemi, střešními světlíky. Dále je 
zde i nucené podtlakové větrání 
pomocí větracích jednotek s reku-
perací.

Na jižní straně střechy pavi-
lonu A je nainstalováno 53 ks pev-
ných solárních panelů - fotovol-
taická elektrárna. Výkonem bude 
pokrývána vlastní spotřeba objek-
tu MŠ a přebytky budou předá-
vány (prodávány) do distribuční 
soustavy. 

Srážkové vody z části střech 
jsou akumulovány a využívány 
pro splachování WC. Na záchyt 
srážkové vody a její další využití 
je na zahradě pod dopravním 
hřištěm umístěn tzv. rezervoár, 
následně je srážková voda pře-
čerpána do zásobníku, který je 
umístěn v bývalé kotelně MŠ. Zá-
sobníkem je plastový válec o prů-
měru 1,5 m a výšky 3,5 m. 

Takto zrekonstruovaná budova 

školky přinese značnou úsporu ve 
spotřebě energií a dětem budeme 
moci ukázat, že ekologie pro nás 
není jenom pojem, o kterém si po-
vídáme.

Za vedení školy, zaměstnance, 
děti i jejich rodiče bych tímto rá-
da poděkovala zřizovateli a všem, 
kteří na rekonstrukci naší školky 
pracovali a i v náročných a vypja-
tých situacích neztráceli sílu, vytr-

valost a víru, že se dílo podaří. 
6. dubna 2019 proběhne v ce-

lém našem zařízení Den otevře-
ných dveří. 

Přijměte tímto naše pozvání 
a přijďte se podívat!

Připravujeme pro vás bohatý 
program s překvapením a občerst-
vením.

Mgr. Kamila Nacházelová
ředitelka školy  

MŠ je vždy jedno WC pro imobilní 
a bezbariérová sprcha.

V rámci projektu bylo pořízeno 
kompletní vybavení pro nově 
vybudovanou třídu MŠ, vybavení 
šaten a dovybavení zařízení stá-
vajících tříd. Nové vybavení dos-
tala také prádelna v podobě prů-
myslových praček a sušiček, mand-
lu a žehlícího pultu. 

Školní kuchyně disponuje nej-
modernějším gastro vybavením 
a je nyní přizpůsobena i dietnímu 
stravování. Pro strávníky jsou při-
praveny tři samostatné jídelny, 
které poskytují soukromí při stra-
vování dětem ze školky, žákům 
školy i cizím strávníkům, kteří si 
nyní svůj oběd mohou v klidu 
vychutnat v jídelně pro ně určené. 
Kvalitu a pestrost našeho stravo-
vání vám přiblíží článek v rubrice 
Školství. 

V rámci projektu rovněž došlo 
k úpravě venkovního prostranství 
- malé a velké zahrady. Tyto úpra-
vy spočívaly zejména ve vybu-
dování dětského dopravního hřiš-
tě. Byla vybudována pítka a děts-
ké sprchy, které v teplých dnech 
zajistí dětem řádný pitný režim a 
v případě sprch toužebně očeká-
vané osvěžení. 

Vytápění MŠ nově tvoří 3 te-
pelná čerpadla vzduch-voda osa-

V roce 2018 byla podána žá-
dost o podporu na pořízení kom-
postérů.

Výsledky budou známy do 
konce 1. čtvrtletí 2019 a pokud 
bude žádost úspěšně vyřízena, 
získá občan na základě smlouvy 
do pronájmu kompostér na dobu 
5ti let zdarma a po uplynutí této 
doby se stane kompostér jeho 
vlastnictvím.

Ne všechny žádosti o podporu 
se podařilo získat, i když na po-
myslných miskách vah jedno-
značně převažují dotace získané.

Žádost o podporu na herní 
prvky na dětské hřiště na Malé 
Bukovině nebyla přidělena. 

Žádost o podporu na vybudo-
vání míst aktivního odpočinku 
v obci nebyla přidělena.

Žádost o podporu na obnovu 
pomníku 1. sv. války nebyla přidě-
lena. 

Žádost o podporu na opravu 
hřbitovní zdi na Malé Bukovině II. 
etapa 2018 nebyla podána, zde 
byl ukončen příjem žádostí před 
vypršením stanovené lhůty pro 
podání žádosti.

Žádost o podporu na DČOV 

ochrany“, ke kterému patří i bez-
drátové hlásiče, které se v součas-
né době používají také jako obec-
ní rozhlas.
• Pořídit nový hasičský dopravní 
automobil. Zde musím podotk-
nout, že se jedná o historicky prv-
ní nový hasičský automobil v obci.
• V průběhu tohoto období se po-
dařilo z dotačních titulů opravit 

2a obnovit 5.500 m obecních ko-
munikací, z toho ve Velké Buko-

2vině 1.980 m, v Malé Bukovině 
2 21.570 m a v Karlovce 1.950 m 

komunikací.
V letošním roce podala obec 

žádost o dotaci na opravu dalších 
22.000 m.

V roce 2015 byla započata jed-
nání k projektu "Zvýšení bezpeč-
nosti v obci - úprava křižovatky 
silnice č. II/263 a silnice č. III/2637, 
Velká Bukovina". Ze začátku snad-
ně vyhlížející akce se protáhla na 
téměř čtyři roky jednání, zařizo-
vání a změn, aby mohl být pro-
jekt schválen všemi dotčenými or-
gány a podána žádost o dotaci, 
kterou se podařilo získat. Dnes již 
probíhá realizace projektu, který 
bude dokončen v letošním roce.

tačních programů a díky tomu se 
v obci podařilo:
• Opravit ze 2/3 hřbitovní zeď 
na Malé Bukovině a v letošním 
roce je podána žádost o podporu 
na dokončení oprav této zdi.
• Zakoupit traktorový nosič kon-
tejnerů a jeden kontejner, moto-
rový drtič větví pro nakládání 
s bioodpadem v obci. Sekací trak-
tor a 2 sekačky na údržbu zeleně.
• Ve Velké Bukovině vyměnit 
lampy veřejného osvětlení za ús-
porná led svítidla, čímž dochází 
k finančním úsporám za el. ener-
gii. Na Malé Bukovině a Karlovce 
byla svítidla vyměněna již dříve. 
• Zrekonstruovat obecní úřad, bu-
dova byla zateplena, vyměněna 
okna, udělána nová fasáda a oka-
py. Starý způsob vytápění OÚ po-
mocí přímotopných panelů nahra-
dilo tepelné čerpadlo a nové roz-
vody vytápění, které zajišťují te-
pelný komfort pro celou budovu 
při značných úsporách finančních 
prostředků .
• Dalším úspěšným projektem 
bylo „Zpracování digitálního po-
vodňového plánu a vybudování va-
rovného a výstražného systému 

Vážení spoluobčané, 
čtyři roky uplynuly jako voda, 

a myslím si, že nastal čas krátce 
se ohlédnout za tím, co se nám v 
obci podařilo, ale i nepodařilo.

Záměrně, jsem zvolil slovo 
„nám“, protože opravdu se vše po-
dařilo díky nám všem, kdo přilo-
žili ruku k dílu jakýmkoliv způ-
sobem a rozsahem. Nám všem, 
komu není lhostejné, kde člověk 
žije, co se děje za jeho plotem, 
není mu lhostejné prostředí, ve 
kterém žije a snaží se svým po-
čínáním přispět k tomu, aby naše 
obec vzkvétala a stala se tak 
útulným a důstojným domovem 
nám všem. 

Za to vám opravdu moc děkuji.
Děkuji tímto i bývalému zastu-

pitelstvu za vzájemnou spoluprá-
ci a za odvedenou práci.

Děkuji také „věčným kriti-
kům“, protože i oni přispívají svým 
způsobem, osobně si myslím, že 
vedle úspěchu není lepšího hna-
cího motoru než opodstatněná 
kritika.

Dovolím si začít „dotacemi“
V období 2014 - 2018 bylo za-

žádáno o podporu z různých do-

Ohlédnutí za tím co se událo ve Velké Bukovině

čtenářům dávat jistotu, že místo, 
kde bydlíme, naše obce a město, 
je pro nás to nejlepší na světě ;-).

Jiří Blekta

budoucna na stránkách tohoto 
zpravodaje objevovaly informace 
nejen relevantní, ale zejm. takové, 
které budou popisovat vše užiteč-
né z našich obcí a budou všem 

kladě polopravd a ničím nepodlo-
žených faktů se vyhranil nejen vů-
či mé osobě, ale také jistému fik-
tivnímu občanovi, který měl být 
až tak odvážný, že, cituji, „v noci 
lezl do vrtu a přenastavoval hod-
noty na dávkovači“. Všichni víme, 
jak těžko se brání pomluvám. Jed-
ná se o informace, které někteří 
občané lehce přijmou za pravdu, 
a proto na jejich šíření musí mít 
dotyčný žaludek. Nemám zde v 
úmyslu cokoliv vysvětlovat a uvá-
dět na pravou míru, protože vždy 
pro mě bylo, a do budoucna i bu-
de, důležité svědomí a pocit dob-
ře vykonané práce. Za co bych se 
však velmi přimlouval – aby se do 

V následujícím textu bych 
chtěl v pár větách reagovat na člá-
nek, který se objevil na titulní stra-
ně minulého vydání RZ. Pojed-
nával o právě skončeném voleb-
ním období v Horní Polici, a to oči-
ma bývalé paní starostky. Shrno-
val spousty skutečností, které se 
podařilo během uplynulých 4 let 
společnými silami v naší krásné 
obci vykonat, za což patří upřím-
né poděkování nejen bývalé paní 
starostce, ale i všem členům zas-
tupitelstva obce spolu s dalšími 
dobrovolníky a spoluobčany, kteří 
se do dění v obci zapojili. O to 
více mě mrzí, že článek místy 
sklouzl do osobní roviny a na zá-

Krátká reakce

Obec zakoupila aplikaci  "V obraze", kterou si mohou občané 
zdarma stáhnout na webových stránkách obce 

www.velka-bukovina.cz. Tato aplikace slouží k rychlému 
informování o dění v obci - informace z úřední desky, 
aktuality, kulturní akce, nabídky, havárie a výpadky.

V obraze

Obecní úřad Velké Bukoviny
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zená v 1.P.P. objektu pro vytápění 
pavilonu A, přípravu teplé vody 
pro pavilon A a 1 tepelné čerpad-
lo vzduch-voda osazené ve ven-
kovním prostoru pro vytápění tří-
dy MŠ v pavilonu B. Pro každou 
třídu byla provedena samostatně 
řízená topná větev. Větrání je při-
rozené pomocí ztrojených plasto-
vých oken ovladatelných z podla-
hy a opatřených ochrannými žalu-
ziemi, střešními světlíky. Dále je 
zde i nucené podtlakové větrání 
pomocí větracích jednotek s reku-
perací.

Na jižní straně střechy pavi-
lonu A je nainstalováno 53 ks pev-
ných solárních panelů - fotovol-
taická elektrárna. Výkonem bude 
pokrývána vlastní spotřeba objek-
tu MŠ a přebytky budou předá-
vány (prodávány) do distribuční 
soustavy. 

Srážkové vody z části střech 
jsou akumulovány a využívány 
pro splachování WC. Na záchyt 
srážkové vody a její další využití 
je na zahradě pod dopravním 
hřištěm umístěn tzv. rezervoár, 
následně je srážková voda pře-
čerpána do zásobníku, který je 
umístěn v bývalé kotelně MŠ. Zá-
sobníkem je plastový válec o prů-
měru 1,5 m a výšky 3,5 m. 

Takto zrekonstruovaná budova 

školky přinese značnou úsporu ve 
spotřebě energií a dětem budeme 
moci ukázat, že ekologie pro nás 
není jenom pojem, o kterém si po-
vídáme.

Za vedení školy, zaměstnance, 
děti i jejich rodiče bych tímto rá-
da poděkovala zřizovateli a všem, 
kteří na rekonstrukci naší školky 
pracovali a i v náročných a vypja-
tých situacích neztráceli sílu, vytr-

valost a víru, že se dílo podaří. 
6. dubna 2019 proběhne v ce-

lém našem zařízení Den otevře-
ných dveří. 

Přijměte tímto naše pozvání 
a přijďte se podívat!

Připravujeme pro vás bohatý 
program s překvapením a občerst-
vením.

Mgr. Kamila Nacházelová
ředitelka školy  

MŠ je vždy jedno WC pro imobilní 
a bezbariérová sprcha.

V rámci projektu bylo pořízeno 
kompletní vybavení pro nově 
vybudovanou třídu MŠ, vybavení 
šaten a dovybavení zařízení stá-
vajících tříd. Nové vybavení dos-
tala také prádelna v podobě prů-
myslových praček a sušiček, mand-
lu a žehlícího pultu. 

Školní kuchyně disponuje nej-
modernějším gastro vybavením 
a je nyní přizpůsobena i dietnímu 
stravování. Pro strávníky jsou při-
praveny tři samostatné jídelny, 
které poskytují soukromí při stra-
vování dětem ze školky, žákům 
školy i cizím strávníkům, kteří si 
nyní svůj oběd mohou v klidu 
vychutnat v jídelně pro ně určené. 
Kvalitu a pestrost našeho stravo-
vání vám přiblíží článek v rubrice 
Školství. 

V rámci projektu rovněž došlo 
k úpravě venkovního prostranství 
- malé a velké zahrady. Tyto úpra-
vy spočívaly zejména ve vybu-
dování dětského dopravního hřiš-
tě. Byla vybudována pítka a děts-
ké sprchy, které v teplých dnech 
zajistí dětem řádný pitný režim a 
v případě sprch toužebně očeká-
vané osvěžení. 

Vytápění MŠ nově tvoří 3 te-
pelná čerpadla vzduch-voda osa-

V roce 2018 byla podána žá-
dost o podporu na pořízení kom-
postérů.

Výsledky budou známy do 
konce 1. čtvrtletí 2019 a pokud 
bude žádost úspěšně vyřízena, 
získá občan na základě smlouvy 
do pronájmu kompostér na dobu 
5ti let zdarma a po uplynutí této 
doby se stane kompostér jeho 
vlastnictvím.

Ne všechny žádosti o podporu 
se podařilo získat, i když na po-
myslných miskách vah jedno-
značně převažují dotace získané.

Žádost o podporu na herní 
prvky na dětské hřiště na Malé 
Bukovině nebyla přidělena. 

Žádost o podporu na vybudo-
vání míst aktivního odpočinku 
v obci nebyla přidělena.

Žádost o podporu na obnovu 
pomníku 1. sv. války nebyla přidě-
lena. 

Žádost o podporu na opravu 
hřbitovní zdi na Malé Bukovině II. 
etapa 2018 nebyla podána, zde 
byl ukončen příjem žádostí před 
vypršením stanovené lhůty pro 
podání žádosti.

Žádost o podporu na DČOV 

ochrany“, ke kterému patří i bez-
drátové hlásiče, které se v součas-
né době používají také jako obec-
ní rozhlas.
• Pořídit nový hasičský dopravní 
automobil. Zde musím podotk-
nout, že se jedná o historicky prv-
ní nový hasičský automobil v obci.
• V průběhu tohoto období se po-
dařilo z dotačních titulů opravit 

2a obnovit 5.500 m obecních ko-
munikací, z toho ve Velké Buko-

2vině 1.980 m, v Malé Bukovině 
2 21.570 m a v Karlovce 1.950 m 

komunikací.
V letošním roce podala obec 

žádost o dotaci na opravu dalších 
22.000 m.

V roce 2015 byla započata jed-
nání k projektu "Zvýšení bezpeč-
nosti v obci - úprava křižovatky 
silnice č. II/263 a silnice č. III/2637, 
Velká Bukovina". Ze začátku snad-
ně vyhlížející akce se protáhla na 
téměř čtyři roky jednání, zařizo-
vání a změn, aby mohl být pro-
jekt schválen všemi dotčenými or-
gány a podána žádost o dotaci, 
kterou se podařilo získat. Dnes již 
probíhá realizace projektu, který 
bude dokončen v letošním roce.

tačních programů a díky tomu se 
v obci podařilo:
• Opravit ze 2/3 hřbitovní zeď 
na Malé Bukovině a v letošním 
roce je podána žádost o podporu 
na dokončení oprav této zdi.
• Zakoupit traktorový nosič kon-
tejnerů a jeden kontejner, moto-
rový drtič větví pro nakládání 
s bioodpadem v obci. Sekací trak-
tor a 2 sekačky na údržbu zeleně.
• Ve Velké Bukovině vyměnit 
lampy veřejného osvětlení za ús-
porná led svítidla, čímž dochází 
k finančním úsporám za el. ener-
gii. Na Malé Bukovině a Karlovce 
byla svítidla vyměněna již dříve. 
• Zrekonstruovat obecní úřad, bu-
dova byla zateplena, vyměněna 
okna, udělána nová fasáda a oka-
py. Starý způsob vytápění OÚ po-
mocí přímotopných panelů nahra-
dilo tepelné čerpadlo a nové roz-
vody vytápění, které zajišťují te-
pelný komfort pro celou budovu 
při značných úsporách finančních 
prostředků .
• Dalším úspěšným projektem 
bylo „Zpracování digitálního po-
vodňového plánu a vybudování va-
rovného a výstražného systému 

Vážení spoluobčané, 
čtyři roky uplynuly jako voda, 

a myslím si, že nastal čas krátce 
se ohlédnout za tím, co se nám v 
obci podařilo, ale i nepodařilo.

Záměrně, jsem zvolil slovo 
„nám“, protože opravdu se vše po-
dařilo díky nám všem, kdo přilo-
žili ruku k dílu jakýmkoliv způ-
sobem a rozsahem. Nám všem, 
komu není lhostejné, kde člověk 
žije, co se děje za jeho plotem, 
není mu lhostejné prostředí, ve 
kterém žije a snaží se svým po-
čínáním přispět k tomu, aby naše 
obec vzkvétala a stala se tak 
útulným a důstojným domovem 
nám všem. 

Za to vám opravdu moc děkuji.
Děkuji tímto i bývalému zastu-

pitelstvu za vzájemnou spoluprá-
ci a za odvedenou práci.

Děkuji také „věčným kriti-
kům“, protože i oni přispívají svým 
způsobem, osobně si myslím, že 
vedle úspěchu není lepšího hna-
cího motoru než opodstatněná 
kritika.

Dovolím si začít „dotacemi“
V období 2014 - 2018 bylo za-

žádáno o podporu z různých do-

Ohlédnutí za tím co se událo ve Velké Bukovině

čtenářům dávat jistotu, že místo, 
kde bydlíme, naše obce a město, 
je pro nás to nejlepší na světě ;-).

Jiří Blekta

budoucna na stránkách tohoto 
zpravodaje objevovaly informace 
nejen relevantní, ale zejm. takové, 
které budou popisovat vše užiteč-
né z našich obcí a budou všem 

kladě polopravd a ničím nepodlo-
žených faktů se vyhranil nejen vů-
či mé osobě, ale také jistému fik-
tivnímu občanovi, který měl být 
až tak odvážný, že, cituji, „v noci 
lezl do vrtu a přenastavoval hod-
noty na dávkovači“. Všichni víme, 
jak těžko se brání pomluvám. Jed-
ná se o informace, které někteří 
občané lehce přijmou za pravdu, 
a proto na jejich šíření musí mít 
dotyčný žaludek. Nemám zde v 
úmyslu cokoliv vysvětlovat a uvá-
dět na pravou míru, protože vždy 
pro mě bylo, a do budoucna i bu-
de, důležité svědomí a pocit dob-
ře vykonané práce. Za co bych se 
však velmi přimlouval – aby se do 

V následujícím textu bych 
chtěl v pár větách reagovat na člá-
nek, který se objevil na titulní stra-
ně minulého vydání RZ. Pojed-
nával o právě skončeném voleb-
ním období v Horní Polici, a to oči-
ma bývalé paní starostky. Shrno-
val spousty skutečností, které se 
podařilo během uplynulých 4 let 
společnými silami v naší krásné 
obci vykonat, za což patří upřím-
né poděkování nejen bývalé paní 
starostce, ale i všem členům zas-
tupitelstva obce spolu s dalšími 
dobrovolníky a spoluobčany, kteří 
se do dění v obci zapojili. O to 
více mě mrzí, že článek místy 
sklouzl do osobní roviny a na zá-

Krátká reakce

Obec zakoupila aplikaci  "V obraze", kterou si mohou občané 
zdarma stáhnout na webových stránkách obce 

www.velka-bukovina.cz. Tato aplikace slouží k rychlému 
informování o dění v obci - informace z úřední desky, 
aktuality, kulturní akce, nabídky, havárie a výpadky.

V obraze

Obecní úřad Velké Bukoviny
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a přepsána v katastru nemovi-
tostí na Obec Velká Bukovina a bu-
de tak možno začít žádat o pod-
poru z dotačních titulů na re-
konstrukci. Důvodem koupě bylo 
získání vhodného místa slouží-
cího jako zázemí pro akce pořá-
dané na přilehlých pozemcích. 
Jedná se o pouť sv. Václava, dále 
jsou plánované koncerty, burzy a 
pronájmy areálu, který je v plánu 
na pozemcích vybudovat. Zázemí 
je zřízeno v přízemí budovy, v dal-
ších patrech má obec v úmyslu 
zřídit čtyři bytové jednotky. 
• Z vlastních zdrojů byly zhoto-
veny odvodňovací drenáže kolem 
budovy obecního úřadu, plot, par-
kovací plocha a nová zámko-
vá dlažba. Z bývalého archivu OÚ 
vznikla nová kancelář podatelny. 
Zrekonstruováno bylo sociální za-
řízení a zasedací místnost OÚ, 
která dnes slouží pro jednání zas-
tupitelstva obce, vítání občánků, 
schůze spolků, besedy, přednášky 
apod.

Byl pořízen a schválen ÚZEM-
NÍ PLÁN OBCE. Získání tohoto plá-
nu trvalo celých osm let.

V mateřské škole byla prove-
dena rekonstrukce kuchyně, jídel-
ny, sociálního zařízení a díky tomu 
se zvýšila kapacita MŠ pro příjem 
dětí.

Byla vybudována parkovací plo-
cha, odvodněna zahrada a posta-
ven nový altán. Ve spolupráci se 
sponzory byl u MŠ zhotoven nový 
plot a položena zámková dlažba 
do zahradního altánu.

V hasičské zbrojnici byla osa-
zena nová sekční vrata, dveře 
a udělána nová podlaha z leš-
těného drátobetonu, která vyho-
vuje požadavkům pro parkování 
hasičské techniky.

Obec získala od FK Velká Bu-
kovina darem do svého vlast-
nictví ideální polovinu fotbalo-
vého hřiště a kabin ve Velké Bu-
kovině, stala se jediným vlast-
níkem a nadále poskytuje pros-
tory pro letní tábor, pronajímá ob-
čanům a složkám, tak jako tomu 
bylo za působení FK. Byla zapo-
čata postupná rekonstrukce, kde 

ve Velké Bukovině nebyla po-
dána. 

Tento projekt se jevil jako na-
prostá senzace a každý hned po-
myslel na vyřešení problému od-
padních vod v obci. Zástupci obce 
oslovili občany a na základě průz-
kumu zájmu o DČOV bylo roz-
hodnuto učinit kroky ke zpra-
cování potřebných dokumentů 
k podání žádosti o poskytnutí 
podpory. Během zpracování 
podkladů byly zjištěny nové ne-
jasné skutečnosti, které vedly na-
konec k tomu, že se zastu-
pitelstvo obce rozhodlo tento 
projekt zastavit. Jedním ze dvou 
hlavních důvodů byl časový 
harmonogram určený pro podání 
žádosti. Po konzultaci se dvěma 
na sobě nezávislými projektanty 
a dotčenými orgány bylo konsta-
továno, že vzhledem k časové 
náročnosti zpracování projektové 
dokumentace a termínů pro vy-
jádření dotčených orgánů není po-
dání žádosti o podporu reálné.

Dalším důvodem byl požada-
vek, kdy obec jako příjemce do-
tace bude po dobu udržitelnosti 
projektu tj. 10 let ručit a zodpo-
vídat za správné užívání čističek 
třetí stranou, tedy občany. Pokud 
by došlo k porušení smluvních pod-
mínek uživatelem (občanem), mu-
sela by obec jakožto příjemce vra-
cet celou výši podpory, která by 
při dosažení maximální výše 
dotace činila 9-10. mil. Kč. Nebylo 
zde možné posuzovat pouze daný 
jednotlivý případ.

V současné době zastupi-
telstvo obce zvažuje a projedná-
vá podmínky možnosti finanční-
ho příspěvku občanům, kteří si 
DČOV pořídí nebo již pořídili.

Tato alternativa je připravová-
na nejdříve na rok 2020.

Z vlastních zdrojů obec reali-
zovala také několik projektů:
• Prvním počinem byla nabídka 
odkupu domu č.p. 2 na Malé 
Bukovině /bývalá hospoda napro-
ti kostelu/. Cena budovy i s po-
zemky činila 1. mil. Kč a byla 
rozdělena do čtyř ročních splátek. 
V letošním roce bude doplacena 

občané mnohem více třídí, také 
díky jim se obec může pochlubit 
cenou, kterou získala v soutěži Skle-
něná popelnice a titulem skokan 
roku, kdy postoupila o více než 
třicet příček na žebříčku množství 
vytříděného odpadu v obci. Díky 
tomuto systému se docílilo zna-
telného snížení množství komu-
nálního odpadu a snížení finanč-
ních nákladů za jeho svoz, ale také 

se šetří životní prostředí, což je 
dle mého názoru neméně důležité 
a je to věc týkající se nás všech. 

Nebezpečný odpad mohou ob-
čané zdarma odevzdávat při am-
bulantních svozech, které probí-
hají vždy dvakrát za kalendářní 
rok. Přesné datum a místo svozu 
je zveřejněno dopředu na webo-
vých stránkách obce, vývěskách 
a pomocí rozhlasu.

Výzva pro připravované letní setkání
Valteřice - Heřmanice

jako první byl zhotoven samostat-
ný přívod vody, elektřiny a osaze-
na nová úsporná svítidla. Dále byly 
osazeny radiátory a tak je dnes 
objekt nově vytápěn ústředním 
topením za pomoci ekologického 
automatického kotle na tuhá pa-
liva a díky tomu je možné prosto-
ry využívat celoročně. 

Na budově byla vyměněna ok-
na a dveře a zjednodušen přístup 
do kuchyně, která prošla značnou 
modernizací.

V současné době je zažádá-
no o dotaci na výměnu podlaho-
vé krytiny a úpravu povrchů stěn. 
Tato akce je plánovaná na měsíc 
září.

Naší snahou je zajistit vyho-
vující prostory pro pořádání akcí 
obce, MŠ, spolků, ale také prosto-
ry, které si mohou občané pronaj-
mout na soukromé oslavy, svatby 
apod. Dalším záměrem je pořízení 
stolů pro stolní tenis a nabídnutí 
haly pro sportovní vyžití občanů.

Bližší informace o podmínkách 
pronájmu naleznete na webových 
stránkách obce: www.velka-buko-
vina.cz nebo v podatelně OÚ.

Byl zakoupen pozemek pro vy-
budování dětského hřiště na Malé 
Bukovině, jak jsem již uvedl ná-
sledně podána žádost o dotaci na 
jeho vybavení, ta byla zamítnuta. 

Obci se podařilo získat herní 
prvky pro dětské hřiště sponzors-
kým darem, ty jsou dnes bohužel 
dle ČSN nevyhovující, proto obec 
zakoupila prvky nové, stejné, jako 
jsou na hřišti ve Velké Bukovině, 
ty budou nainstalovány v letoš-
ním roce.

Díky dobrému hospodaření moh-
la obec nakonec zakoupit hos-
podu "U Karbouse" za částku 
1. mil. Kč, rozdělenou do tří roč-
ních splátek, v letošním roce bu-
de budova doplacena a přepsána 
v katastru nemovitostí na Obec 
Velká Bukovina a bude tak mož-
no začít žádat o podporu z dotač-
ních titulů na rekonstrukci. Na bu-
dově zapracoval zub času a tak 
bylo započato s drobnými oprava-
mi. Do budovy začalo silně zaté-
kat a bylo nutné udělat v této 

části novou střechu. Byla prove-
dena revize objektu a dle revizní 
zprávy je nutné udělat nové el. 
rozvody pro sál a podium. Další 
opravy a využití budovy ZO zva-
žuje a rádi bychom znali i názor 
vás, občanů. 

Přízemí budovy, které obec 
pronajala, dále slouží občanům 
jako pohostinství.

Obec pronajala prostory v pří-
zemí budovy OÚ, kde je v součas-
né době obchod a pobočka Pošta 
Partner.

Dále byla vybudována parko-
vací plocha u hřbitova a mateřské 
školy ve Velké Bukovině. 

Z důvodu bezpečnosti byla za-
počata výměna a opravy zábradlí 
na můstkách, které jsou v majet-
ku obce. 

Obec nechala zpracovat u 
ČVUT statistickou studii pro sil-
nici č. 263 Velká Bukovina - Kar-
lovka, zde byl vytypován úsek, 
kde studie probíhala. Po dobu 
sedmi dní projelo úsekem 11.500 
vozidel, což činí přibližně 1.642 
vozidel za den. Z tohoto počtu 
překročilo povolenou rychlost v 
obci 65% vozidel. Studie bude 
sloužit při jednání s odborem do-
pravy jako podklad žádosti pro 
umístění zařízení k omezení rych-
losti průjezdu obcí.

Na rekonstruovanou křižovat-
ku ve Velké Bukovině byly zakou-
peny a osazeny dvě nové čekár-
ny a jedna na Malou Bukovinu „U 
křížku“, která bude osazena v le-
tošním roce.

Nadále probíhá jednání s Ústec-
kým krajem o zlepšení a rozšíření 
dopravní obslužnosti obce. 

Něco málo k odpadovému hos-
podářství obce.

V roce 2016 schválilo zastupi-
telstvo obce tzv. Lístkový svoz ko-
munálního odpadu. Hlavní sna-
hou bylo nejenom snížit značné 
množství vyprodukovaného ko-
munálního odpadu, ale také za-
vedení systému třídění odpadu 
v obci. Toto řešení, kterým se po-
dařilo „zabít dvě mouchy jednou 
ranou“, se ukázalo jako velmi 
dobré a přineslo své ovoce. Dnes 

Velkoobjemový odpad mohou 
občané zdarma odevzdávat do 
technické budovy obce (Vajkrtka). 

V letošním roce byla podána 
žádost o podporu na akci „Sva-
továclavská pouť 2019“.

Nesmím opomenout ani ne-
malé množství kulturních, spole-
čenských a dalších akcí, které slou-
žily ke vzájemnému setkání, zába-
vě, výměně názorů, filozofování 

a vymýšlení nových nápadů.
Po přečtení těchto řádků, si 

dovolím říci, že toho není zrovna 
málo, co se v naší obci událo a 
podařilo.

Ještě jednou bych vám rád 
touto cestou poděkoval a těším 
se na další vzájemnou spolupráci.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce Velká Bukovina

Dovoluji si Vás poprosit o spo-
lupráci na připravovaném letním 
setkání Heřmanice - Valteřice. Po-
kud vlastníte starší fotografie, pří-
padně jiné zajímavé dokumenty 
vztahující se k historii Heřmanic a 
Valteřic, a jste ochotni se o tyto 
materiály s ostatními během této 
akce podělit, tak se mi prosím 
ozvěte. Budu potěšen nabídkou 
zápůjčky za účelem naskenování, 
možností nahlédnutí, či jakýmkoli 
zaslaným naskenovaným sním-
kem, dokumentem nebo nějakou 

rozličnou drobností. Vaše zapůj-
čené fotografie budou, ale také 
nemusí být, (vše podle naší spo-
lečné dohody) promítnuty během 
této akce. Pozvánka na tuto akci 
bude včas zveřejněna.

Pokud máte zájem se této 
akce zúčastnit a zároveň uchovat 
historii Heřmanic a Valteřic, 
tak mi prosím zavolejte na číslo 
723 250 627, nebo mi napište na 
e-mail: struznice@seznam.cz

Děkuji Petr Fletcher

Vážení spoluobčané, v posled-
ní době se množí dotazy na plá-
novanou obecní kanalizaci. Jedná 
se o problematiku, která se ne-
ustále vyvíjí a o které v poslední 
době velmi živě diskutujeme 
nejen s úřady, ale také s budou-
cím vlastníkem kanalizační sítě 
v obci, firmou SVS a.s. V nejbližší 
době bude nutné zaujmout finál-
ní stanovisko obce k celé proble-
matice a určit jasný směr, kterým 
se vydat. V přímém rozporu je v 
tuto chvíli stupňující se nátlak stá-
tu na vybudování kanalizační sítě 

proti velmi značným nákladům, 
které by obec musela do tohoto 
díla investovat, což výstavbu vý-
razně ohrožuje. Celá problema-
tika není tak jednoduchá, aby ji 
bylo možné popsat v pár řádcích. 
Velmi důležitý bude též názor 
Vás, spoluobčanů. Již v minulosti 
proběhla anketa, která nám dala 
určitou představu o tom, kolik pří-
pojek bychom v té které větvi 
mohli očekávat. Za váš názor vel-
mi děkujeme. V tuto chvíli je však 
třeba s veškerou vážností znovu 
usednout k jednacímu stolu a us-

nést se na definitivním řešení. 
Za tímto účelem plánujeme svo-

lat veřejnou schůzi do prostor sá-
lu Beseda. Termín schůze bude vy-
brán tak, abychom zajistili účast 
co největšího počtu spoluobčanů 
a zároveň též projektanta a úřed-
níků znalých detailně danou pro-
blematiku. Cílem schůzky je infor-
movat vás, občany, o všech nez-
bytných záležitostech, které nás 
všechny budou čekat. Tyto aktivi-
ty se budou týkat opravdu každé 
nemovitosti, s největší pravděpo-
dobností a do určité míry i těch, 

kteří se již vydali vlastní cestou 
domovní čističky odpadních vod. 
Dorazte proto, prosíme, v co nej-
větším počtu. Postačí jeden za 
každou nemovitost. Termín veřej-
né schůze bude naplánován v ho-
rizontu 1 měsíce a včas jej uveřej-
níme na webových stránkách ob-
ce, vývěsních deskách a FB profi-
lu. Pozvánka na schůzi bude též 
doručena do Vašich domovních 
schránek.

OÚ Horní Police

Jak to bude v Horní Polici s kanalizací?

Nové webové stránky obce Horní Police
V posledním únorovém týdnu došlo na našem úřadě k přelomovému rozhodnutí – byly objednány nové webové stránky naší obce. 

Toto rozhodnutí bylo vyvoláno tristním stavem současných stránek, který je patrný již po prvním načtení. Nové stránky budou 
originální, více přehledné a budou splňovat nejmodernější nároky nejen na funkčnost, ale také na grafickou podobu. 

Dle vyjádření dodavatele bychom se mohli nových stránek dočkat již koncem června. Těšíme se!
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a přepsána v katastru nemovi-
tostí na Obec Velká Bukovina a bu-
de tak možno začít žádat o pod-
poru z dotačních titulů na re-
konstrukci. Důvodem koupě bylo 
získání vhodného místa slouží-
cího jako zázemí pro akce pořá-
dané na přilehlých pozemcích. 
Jedná se o pouť sv. Václava, dále 
jsou plánované koncerty, burzy a 
pronájmy areálu, který je v plánu 
na pozemcích vybudovat. Zázemí 
je zřízeno v přízemí budovy, v dal-
ších patrech má obec v úmyslu 
zřídit čtyři bytové jednotky. 
• Z vlastních zdrojů byly zhoto-
veny odvodňovací drenáže kolem 
budovy obecního úřadu, plot, par-
kovací plocha a nová zámko-
vá dlažba. Z bývalého archivu OÚ 
vznikla nová kancelář podatelny. 
Zrekonstruováno bylo sociální za-
řízení a zasedací místnost OÚ, 
která dnes slouží pro jednání zas-
tupitelstva obce, vítání občánků, 
schůze spolků, besedy, přednášky 
apod.

Byl pořízen a schválen ÚZEM-
NÍ PLÁN OBCE. Získání tohoto plá-
nu trvalo celých osm let.

V mateřské škole byla prove-
dena rekonstrukce kuchyně, jídel-
ny, sociálního zařízení a díky tomu 
se zvýšila kapacita MŠ pro příjem 
dětí.

Byla vybudována parkovací plo-
cha, odvodněna zahrada a posta-
ven nový altán. Ve spolupráci se 
sponzory byl u MŠ zhotoven nový 
plot a položena zámková dlažba 
do zahradního altánu.

V hasičské zbrojnici byla osa-
zena nová sekční vrata, dveře 
a udělána nová podlaha z leš-
těného drátobetonu, která vyho-
vuje požadavkům pro parkování 
hasičské techniky.

Obec získala od FK Velká Bu-
kovina darem do svého vlast-
nictví ideální polovinu fotbalo-
vého hřiště a kabin ve Velké Bu-
kovině, stala se jediným vlast-
níkem a nadále poskytuje pros-
tory pro letní tábor, pronajímá ob-
čanům a složkám, tak jako tomu 
bylo za působení FK. Byla zapo-
čata postupná rekonstrukce, kde 

ve Velké Bukovině nebyla po-
dána. 

Tento projekt se jevil jako na-
prostá senzace a každý hned po-
myslel na vyřešení problému od-
padních vod v obci. Zástupci obce 
oslovili občany a na základě průz-
kumu zájmu o DČOV bylo roz-
hodnuto učinit kroky ke zpra-
cování potřebných dokumentů 
k podání žádosti o poskytnutí 
podpory. Během zpracování 
podkladů byly zjištěny nové ne-
jasné skutečnosti, které vedly na-
konec k tomu, že se zastu-
pitelstvo obce rozhodlo tento 
projekt zastavit. Jedním ze dvou 
hlavních důvodů byl časový 
harmonogram určený pro podání 
žádosti. Po konzultaci se dvěma 
na sobě nezávislými projektanty 
a dotčenými orgány bylo konsta-
továno, že vzhledem k časové 
náročnosti zpracování projektové 
dokumentace a termínů pro vy-
jádření dotčených orgánů není po-
dání žádosti o podporu reálné.

Dalším důvodem byl požada-
vek, kdy obec jako příjemce do-
tace bude po dobu udržitelnosti 
projektu tj. 10 let ručit a zodpo-
vídat za správné užívání čističek 
třetí stranou, tedy občany. Pokud 
by došlo k porušení smluvních pod-
mínek uživatelem (občanem), mu-
sela by obec jakožto příjemce vra-
cet celou výši podpory, která by 
při dosažení maximální výše 
dotace činila 9-10. mil. Kč. Nebylo 
zde možné posuzovat pouze daný 
jednotlivý případ.

V současné době zastupi-
telstvo obce zvažuje a projedná-
vá podmínky možnosti finanční-
ho příspěvku občanům, kteří si 
DČOV pořídí nebo již pořídili.

Tato alternativa je připravová-
na nejdříve na rok 2020.

Z vlastních zdrojů obec reali-
zovala také několik projektů:
• Prvním počinem byla nabídka 
odkupu domu č.p. 2 na Malé 
Bukovině /bývalá hospoda napro-
ti kostelu/. Cena budovy i s po-
zemky činila 1. mil. Kč a byla 
rozdělena do čtyř ročních splátek. 
V letošním roce bude doplacena 

občané mnohem více třídí, také 
díky jim se obec může pochlubit 
cenou, kterou získala v soutěži Skle-
něná popelnice a titulem skokan 
roku, kdy postoupila o více než 
třicet příček na žebříčku množství 
vytříděného odpadu v obci. Díky 
tomuto systému se docílilo zna-
telného snížení množství komu-
nálního odpadu a snížení finanč-
ních nákladů za jeho svoz, ale také 

se šetří životní prostředí, což je 
dle mého názoru neméně důležité 
a je to věc týkající se nás všech. 

Nebezpečný odpad mohou ob-
čané zdarma odevzdávat při am-
bulantních svozech, které probí-
hají vždy dvakrát za kalendářní 
rok. Přesné datum a místo svozu 
je zveřejněno dopředu na webo-
vých stránkách obce, vývěskách 
a pomocí rozhlasu.

Výzva pro připravované letní setkání
Valteřice - Heřmanice

jako první byl zhotoven samostat-
ný přívod vody, elektřiny a osaze-
na nová úsporná svítidla. Dále byly 
osazeny radiátory a tak je dnes 
objekt nově vytápěn ústředním 
topením za pomoci ekologického 
automatického kotle na tuhá pa-
liva a díky tomu je možné prosto-
ry využívat celoročně. 

Na budově byla vyměněna ok-
na a dveře a zjednodušen přístup 
do kuchyně, která prošla značnou 
modernizací.

V současné době je zažádá-
no o dotaci na výměnu podlaho-
vé krytiny a úpravu povrchů stěn. 
Tato akce je plánovaná na měsíc 
září.

Naší snahou je zajistit vyho-
vující prostory pro pořádání akcí 
obce, MŠ, spolků, ale také prosto-
ry, které si mohou občané pronaj-
mout na soukromé oslavy, svatby 
apod. Dalším záměrem je pořízení 
stolů pro stolní tenis a nabídnutí 
haly pro sportovní vyžití občanů.

Bližší informace o podmínkách 
pronájmu naleznete na webových 
stránkách obce: www.velka-buko-
vina.cz nebo v podatelně OÚ.

Byl zakoupen pozemek pro vy-
budování dětského hřiště na Malé 
Bukovině, jak jsem již uvedl ná-
sledně podána žádost o dotaci na 
jeho vybavení, ta byla zamítnuta. 

Obci se podařilo získat herní 
prvky pro dětské hřiště sponzors-
kým darem, ty jsou dnes bohužel 
dle ČSN nevyhovující, proto obec 
zakoupila prvky nové, stejné, jako 
jsou na hřišti ve Velké Bukovině, 
ty budou nainstalovány v letoš-
ním roce.

Díky dobrému hospodaření moh-
la obec nakonec zakoupit hos-
podu "U Karbouse" za částku 
1. mil. Kč, rozdělenou do tří roč-
ních splátek, v letošním roce bu-
de budova doplacena a přepsána 
v katastru nemovitostí na Obec 
Velká Bukovina a bude tak mož-
no začít žádat o podporu z dotač-
ních titulů na rekonstrukci. Na bu-
dově zapracoval zub času a tak 
bylo započato s drobnými oprava-
mi. Do budovy začalo silně zaté-
kat a bylo nutné udělat v této 

části novou střechu. Byla prove-
dena revize objektu a dle revizní 
zprávy je nutné udělat nové el. 
rozvody pro sál a podium. Další 
opravy a využití budovy ZO zva-
žuje a rádi bychom znali i názor 
vás, občanů. 

Přízemí budovy, které obec 
pronajala, dále slouží občanům 
jako pohostinství.

Obec pronajala prostory v pří-
zemí budovy OÚ, kde je v součas-
né době obchod a pobočka Pošta 
Partner.

Dále byla vybudována parko-
vací plocha u hřbitova a mateřské 
školy ve Velké Bukovině. 

Z důvodu bezpečnosti byla za-
počata výměna a opravy zábradlí 
na můstkách, které jsou v majet-
ku obce. 

Obec nechala zpracovat u 
ČVUT statistickou studii pro sil-
nici č. 263 Velká Bukovina - Kar-
lovka, zde byl vytypován úsek, 
kde studie probíhala. Po dobu 
sedmi dní projelo úsekem 11.500 
vozidel, což činí přibližně 1.642 
vozidel za den. Z tohoto počtu 
překročilo povolenou rychlost v 
obci 65% vozidel. Studie bude 
sloužit při jednání s odborem do-
pravy jako podklad žádosti pro 
umístění zařízení k omezení rych-
losti průjezdu obcí.

Na rekonstruovanou křižovat-
ku ve Velké Bukovině byly zakou-
peny a osazeny dvě nové čekár-
ny a jedna na Malou Bukovinu „U 
křížku“, která bude osazena v le-
tošním roce.

Nadále probíhá jednání s Ústec-
kým krajem o zlepšení a rozšíření 
dopravní obslužnosti obce. 

Něco málo k odpadovému hos-
podářství obce.

V roce 2016 schválilo zastupi-
telstvo obce tzv. Lístkový svoz ko-
munálního odpadu. Hlavní sna-
hou bylo nejenom snížit značné 
množství vyprodukovaného ko-
munálního odpadu, ale také za-
vedení systému třídění odpadu 
v obci. Toto řešení, kterým se po-
dařilo „zabít dvě mouchy jednou 
ranou“, se ukázalo jako velmi 
dobré a přineslo své ovoce. Dnes 

Velkoobjemový odpad mohou 
občané zdarma odevzdávat do 
technické budovy obce (Vajkrtka). 

V letošním roce byla podána 
žádost o podporu na akci „Sva-
továclavská pouť 2019“.

Nesmím opomenout ani ne-
malé množství kulturních, spole-
čenských a dalších akcí, které slou-
žily ke vzájemnému setkání, zába-
vě, výměně názorů, filozofování 

a vymýšlení nových nápadů.
Po přečtení těchto řádků, si 

dovolím říci, že toho není zrovna 
málo, co se v naší obci událo a 
podařilo.

Ještě jednou bych vám rád 
touto cestou poděkoval a těším 
se na další vzájemnou spolupráci.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce Velká Bukovina

Dovoluji si Vás poprosit o spo-
lupráci na připravovaném letním 
setkání Heřmanice - Valteřice. Po-
kud vlastníte starší fotografie, pří-
padně jiné zajímavé dokumenty 
vztahující se k historii Heřmanic a 
Valteřic, a jste ochotni se o tyto 
materiály s ostatními během této 
akce podělit, tak se mi prosím 
ozvěte. Budu potěšen nabídkou 
zápůjčky za účelem naskenování, 
možností nahlédnutí, či jakýmkoli 
zaslaným naskenovaným sním-
kem, dokumentem nebo nějakou 

rozličnou drobností. Vaše zapůj-
čené fotografie budou, ale také 
nemusí být, (vše podle naší spo-
lečné dohody) promítnuty během 
této akce. Pozvánka na tuto akci 
bude včas zveřejněna.

Pokud máte zájem se této 
akce zúčastnit a zároveň uchovat 
historii Heřmanic a Valteřic, 
tak mi prosím zavolejte na číslo 
723 250 627, nebo mi napište na 
e-mail: struznice@seznam.cz

Děkuji Petr Fletcher

Vážení spoluobčané, v posled-
ní době se množí dotazy na plá-
novanou obecní kanalizaci. Jedná 
se o problematiku, která se ne-
ustále vyvíjí a o které v poslední 
době velmi živě diskutujeme 
nejen s úřady, ale také s budou-
cím vlastníkem kanalizační sítě 
v obci, firmou SVS a.s. V nejbližší 
době bude nutné zaujmout finál-
ní stanovisko obce k celé proble-
matice a určit jasný směr, kterým 
se vydat. V přímém rozporu je v 
tuto chvíli stupňující se nátlak stá-
tu na vybudování kanalizační sítě 

proti velmi značným nákladům, 
které by obec musela do tohoto 
díla investovat, což výstavbu vý-
razně ohrožuje. Celá problema-
tika není tak jednoduchá, aby ji 
bylo možné popsat v pár řádcích. 
Velmi důležitý bude též názor 
Vás, spoluobčanů. Již v minulosti 
proběhla anketa, která nám dala 
určitou představu o tom, kolik pří-
pojek bychom v té které větvi 
mohli očekávat. Za váš názor vel-
mi děkujeme. V tuto chvíli je však 
třeba s veškerou vážností znovu 
usednout k jednacímu stolu a us-

nést se na definitivním řešení. 
Za tímto účelem plánujeme svo-

lat veřejnou schůzi do prostor sá-
lu Beseda. Termín schůze bude vy-
brán tak, abychom zajistili účast 
co největšího počtu spoluobčanů 
a zároveň též projektanta a úřed-
níků znalých detailně danou pro-
blematiku. Cílem schůzky je infor-
movat vás, občany, o všech nez-
bytných záležitostech, které nás 
všechny budou čekat. Tyto aktivi-
ty se budou týkat opravdu každé 
nemovitosti, s největší pravděpo-
dobností a do určité míry i těch, 

kteří se již vydali vlastní cestou 
domovní čističky odpadních vod. 
Dorazte proto, prosíme, v co nej-
větším počtu. Postačí jeden za 
každou nemovitost. Termín veřej-
né schůze bude naplánován v ho-
rizontu 1 měsíce a včas jej uveřej-
níme na webových stránkách ob-
ce, vývěsních deskách a FB profi-
lu. Pozvánka na schůzi bude též 
doručena do Vašich domovních 
schránek.

OÚ Horní Police

Jak to bude v Horní Polici s kanalizací?

Nové webové stránky obce Horní Police
V posledním únorovém týdnu došlo na našem úřadě k přelomovému rozhodnutí – byly objednány nové webové stránky naší obce. 

Toto rozhodnutí bylo vyvoláno tristním stavem současných stránek, který je patrný již po prvním načtení. Nové stránky budou 
originální, více přehledné a budou splňovat nejmodernější nároky nejen na funkčnost, ale také na grafickou podobu. 

Dle vyjádření dodavatele bychom se mohli nových stránek dočkat již koncem června. Těšíme se!
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Adventní čas jsme ve Velké 
Bukovině již několikátým rokem 
zahájili rozsvícením obecního vá-
nočního stromu na křižovatce. 
V sobotu 1. prosince 2018 již od 
16.00 hod. zněly z pódia písně a 
umělecké produkce ZUŠ Žandov, 
ženského pěveckého sboru „JEN 
TAK(T) a také našich nejmenších 
andílků z MŠ Velká Bukovina, se 

kterými si zazpívala kouzelnou 
píseň také Terka Cingelová. 
Všichni účinkující sklidili zaslou-
žený potlesk. K dobré náladě přis-
pěly také stánky, které nabízely 
nejen něco na zahřátí, ale také 
spoustu vánočních výtvorů míst-
ních i přespolních. Svůj stánek 
zde měla také naše mateřinka s 
cukrovím a drobnými výrobky, je-

Vánoční strom 2018
jichž prodejem získala školka pří-
spěvek na divadélko pro děti. Ob-
jevila se zde také Ježíškova poš-
tovní schránka, kam mohly dětič-
ky nakreslit a napsat, co by si přá-
ly pod stromeček. Perfektní at-
mosféru završilo samozřejmě roz-
svícení krásného vánočního stro-
mu a všichni se domů rozešli jistě 
spokojeni a příjemně naladěni na 

nadcházející vánoční svátky. Tato 
akce se opravdu povedla, počasí 
nám přálo a všem, co se podíleli 
na přípravách a průběhu, patří 
zasloužené poděkování.

Jiřina Kavková
Foto Gábina Kopalová

Velká Bukovina 
se podívala 
na Sumatru

Občané Velké Bukoviny měli 
nyní v únoru možnost podívat se 
při přednášce Terky Cingelové na 
indonéský ostrov Sumatra. Terka 
se zúčastnila projektu neziskové 
organizace Spolek Prales dětem, 
kdy se dobrovolníci z České re-
publiky zapojují do ochrany tro-
pického deštného pralesa a při-
lehlých ostrovů v programu Green 
Life a Blue Life.

Velice zajímavé autentické vy-
právění Terezky doprovázené fil-
mem o tomto projektu a fotogra-
fiemi členů výpravy zaujalo všech-
ny přítomné. Viděli jsme, jak vypa-
dá život v pralese společně se zví-
řaty volně se zde pohybujícími a 
život mezi místními obyvateli. Pod-
le všeho se nejedná o žádnou lá-
žo-plážo dovolenou, ale o tvrdou 
práci dobrovolníků, kterým není 
lhostejná naše planeta.

Troufám si říci, že jsme se všich-
ni dozvěděli něco nového a od-
nesli jsme si nevšední zážitek. Je 
to nejen pro Terku, ale i pro nás, 
co jsme se zúčastnili této před-
nášky, nový pohled na problema-
tiku záchrany deštných pralesů a 
tamních živočichů. 

Děkujeme Terce za pěkné 
vyprávění a pokud by měl někdo 
zájem o uskutečnění stejné před-
nášky s promítáním, můžete se 
obrátit na Terezku Cingelovou na 
její e-mail: cingelovat@sez-
nam.cz, ráda dle možností vyhoví 
a povypráví.

Jiřina Kavková

udělat a přičinit se, aby vzkvétala 
a všem se nám zde dobře žilo. 
Svými hlasy jste mi toto umožnili 
a to mi pomohlo v rozhodnutí. Já 
vám mohu říci, že je to pro mne 
velkou poctou a hnací silou v dal-
ší práci pro naši obec a slibuji, že 
udělám vše, co bude v mých 
silách, aby tomu tak bylo.

Ještě jednou vám děkuji.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

lépe dovedeme a věříme, že vaši 
důvěru nezklameme. 

Dovolím si připojit i své osobní 
poděkování. 

Rozhodl jsem se v případě, že 
budu zvolen, pracovat jako uvol-
něný starosta (na plný úvazek). 
Věřte, že to nebylo lehké rozho-
dování. Miluju svou obec a záro-
veň i práci skláře. Ten, kdo mě zná, 
ví, že mým postojem je neprožít 
svůj život v obci jen tak, ale na-
opak snažit se pro obec něco 

Vážení spoluobčané, voliči, do-
volte mi touto cestou poděkovat 
za vaši účast v komunálních vol-
bách, která byla historicky jedna 
z nejvyšších a především za vaše 
hlasy, které jste našemu sdružení 
dali. 

Svou účastí jste vyjádřili, že vám 
není lhostejný další osud naší obce.

Je to pro nás velká čest a zá-
roveň závazek. 

Všichni chceme a budeme pra-
covat pro naši obec tak, jak nej-

Sdružení "Čistá obec" děkuje občanům

Více informací na www.zandov.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KULTURNÍ PROGRAM
města Žandov a ZUŠ Žandov

březen - červen 2019
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V sobotu 1. prosince 2018 již od 
16.00 hod. zněly z pódia písně a 
umělecké produkce ZUŠ Žandov, 
ženského pěveckého sboru „JEN 
TAK(T) a také našich nejmenších 
andílků z MŠ Velká Bukovina, se 

kterými si zazpívala kouzelnou 
píseň také Terka Cingelová. 
Všichni účinkující sklidili zaslou-
žený potlesk. K dobré náladě přis-
pěly také stánky, které nabízely 
nejen něco na zahřátí, ale také 
spoustu vánočních výtvorů míst-
ních i přespolních. Svůj stánek 
zde měla také naše mateřinka s 
cukrovím a drobnými výrobky, je-

Vánoční strom 2018
jichž prodejem získala školka pří-
spěvek na divadélko pro děti. Ob-
jevila se zde také Ježíškova poš-
tovní schránka, kam mohly dětič-
ky nakreslit a napsat, co by si přá-
ly pod stromeček. Perfektní at-
mosféru završilo samozřejmě roz-
svícení krásného vánočního stro-
mu a všichni se domů rozešli jistě 
spokojeni a příjemně naladěni na 

nadcházející vánoční svátky. Tato 
akce se opravdu povedla, počasí 
nám přálo a všem, co se podíleli 
na přípravách a průběhu, patří 
zasloužené poděkování.

Jiřina Kavková
Foto Gábina Kopalová

Velká Bukovina 
se podívala 
na Sumatru

Občané Velké Bukoviny měli 
nyní v únoru možnost podívat se 
při přednášce Terky Cingelové na 
indonéský ostrov Sumatra. Terka 
se zúčastnila projektu neziskové 
organizace Spolek Prales dětem, 
kdy se dobrovolníci z České re-
publiky zapojují do ochrany tro-
pického deštného pralesa a při-
lehlých ostrovů v programu Green 
Life a Blue Life.

Velice zajímavé autentické vy-
právění Terezky doprovázené fil-
mem o tomto projektu a fotogra-
fiemi členů výpravy zaujalo všech-
ny přítomné. Viděli jsme, jak vypa-
dá život v pralese společně se zví-
řaty volně se zde pohybujícími a 
život mezi místními obyvateli. Pod-
le všeho se nejedná o žádnou lá-
žo-plážo dovolenou, ale o tvrdou 
práci dobrovolníků, kterým není 
lhostejná naše planeta.

Troufám si říci, že jsme se všich-
ni dozvěděli něco nového a od-
nesli jsme si nevšední zážitek. Je 
to nejen pro Terku, ale i pro nás, 
co jsme se zúčastnili této před-
nášky, nový pohled na problema-
tiku záchrany deštných pralesů a 
tamních živočichů. 

Děkujeme Terce za pěkné 
vyprávění a pokud by měl někdo 
zájem o uskutečnění stejné před-
nášky s promítáním, můžete se 
obrátit na Terezku Cingelovou na 
její e-mail: cingelovat@sez-
nam.cz, ráda dle možností vyhoví 
a povypráví.

Jiřina Kavková

udělat a přičinit se, aby vzkvétala 
a všem se nám zde dobře žilo. 
Svými hlasy jste mi toto umožnili 
a to mi pomohlo v rozhodnutí. Já 
vám mohu říci, že je to pro mne 
velkou poctou a hnací silou v dal-
ší práci pro naši obec a slibuji, že 
udělám vše, co bude v mých 
silách, aby tomu tak bylo.

Ještě jednou vám děkuji.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

lépe dovedeme a věříme, že vaši 
důvěru nezklameme. 

Dovolím si připojit i své osobní 
poděkování. 

Rozhodl jsem se v případě, že 
budu zvolen, pracovat jako uvol-
něný starosta (na plný úvazek). 
Věřte, že to nebylo lehké rozho-
dování. Miluju svou obec a záro-
veň i práci skláře. Ten, kdo mě zná, 
ví, že mým postojem je neprožít 
svůj život v obci jen tak, ale na-
opak snažit se pro obec něco 

Vážení spoluobčané, voliči, do-
volte mi touto cestou poděkovat 
za vaši účast v komunálních vol-
bách, která byla historicky jedna 
z nejvyšších a především za vaše 
hlasy, které jste našemu sdružení 
dali. 

Svou účastí jste vyjádřili, že vám 
není lhostejný další osud naší obce.

Je to pro nás velká čest a zá-
roveň závazek. 

Všichni chceme a budeme pra-
covat pro naši obec tak, jak nej-

Sdružení "Čistá obec" děkuje občanům

Více informací na www.zandov.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KULTURNÍ PROGRAM
města Žandov a ZUŠ Žandov
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pělé proběhne na sklonku letních 
prázdnin, tj. v sobotu 31. srpna. 
Místem konání zůstává les na Pod-
lesí, a to v prostoru rybníků a sru-
bu. Budeme rádi, když tuto akci 
opět podpoříte hojnou účastí tak, 
jak tomu bývalo v minulých le-
tech. O časech začátku a místě 
nástupu na trasu budeme včas 
informovat.

Kulturní kalendář - plakát
Papírová verze kulturního ka-

lendáře byla sice distribuována 
do každé domácnosti, přesto se 
může stát, že ji omylem ztratíte či 
nechtěně vyhodíte. V tomto přípa-
dě není třeba zoufat, na obecním 
úřadě si můžete vyzvednout další 
výtisk. Plakátek jsme koncipovali 
tak, aby zkrášlil Vaši domácnost. 
Je na lesklém papíru, dá se při-
pevnit např. magnetem na lednič-
ku či na jiné používané místo v 
bytě. Toto již necháme plně na 
vás ;-). Plakátek lze stáhnout také 
z webových stránek obce či FB 
profilu.

Jiří Blekta + kulturní komise

odjezdu i příjezdu budou uvedeny 
na samostatném plakátku. Vzhle-
dem k finančním nákladům na 
tuto akci však musí být jízdenka 
zpoplatněna. Snažili jsme se najít 
rozumný kompromis mezi nákla-
dy a jízdným a nemalý zbytek 
dofinancovat z obecního rozpoč-
tu, a to z kapitoly na kulturu. Jízd-
né je předběžně stanoveno na část-
ku 200 Kč za dospělého a 80 Kč 
za dítě do 15 let. Výbornou zprá-
vou ale je, že pro dobrou náladu 
a lepší zážitek z cesty bude ve 
vlaku zařazen vůz s hospůdkou, 
což slibuje velmi zajímavý záži-
tek. Předprodej jízdenek bude za-
počat v průběhu druhé poloviny 
března na obecním úřadě v Horní 
Polici. Kapacita vlaku je omezená 
(cca 60 osob), proto neváhejte s 
rezervací. O spuštění rezervačního 
systému budeme s dostatečným 
předstihem informovat na strán-
kách obce i na Facebookovém pro-
filu.

Pohádkový les
Pohádkový les pro děti i dos-

Turistický pas – mj. i vlakem 
na Jedlovou

V rámci turistického pasu se 
opět vydáme na 4 zajímavá místa 
v okolí Horní Police. Během mě-
síce dubna bude na obecním úřa-
dě k dispozici kartička s místem 
pro 4 razítka. Za každý úspěšně 
absolvovaný výlet získá účastník 
jedno razítko. Komu se podaří zís-
kat všechna 4 razítka, bude obec-
ním úřadem odměněn velmi zají-
mavou cenou. O jakou půjde, sa-
mozřejmě nemůžeme v tuto chvíli 
prozradit ;-). Co ale můžeme říci 
je to, že už první výlet bude velmi 
lákavý. V sobotu 11. května bude 
pro nás totiž vypraven speciální 
historický vlak, který vyjede cca v 
9.00 z Horní Police směrem do 
Benešova nad Ploučnicí a násled-
ně na Jedlovou. Zde strávíme při-
bližně 3,5 hodiny. Tento čas bude 
možné využít k výstupu na hrad 
Tolštejn (k zisku prvního razítka 
do turistického pasu) či se ob-
čerstvit v nádražní hospůdce. 
Návrat do Horní Police bude při-
bližně kolem 16:00. Přesné časy 

V minulých dnech vydal Obec-
ní úřad v Horní Polici ve spolu-
práci s naším početným kulturním 
výborem kalendář plánovaných 
akcí na rok 2019. Kalendář byl 
distribuován do všech domácnos-
tí v naší obci. Obsahuje seznam 
většiny akcí, které bychom rádi v 
roce 2019 v naší krásné obci zor-
ganizovali. Znovu se tak do živo-
ta dostává např. pohádkový les, 
turistický pas či mikulášská zába-
va pro děti. V kalendáři naopak 
nejsou uvedeny termíny divadel-
ních zájezdů (bude záležet na do-
stupnosti lístků) a akce, které 
budou organizovány provozova-
telem koupaliště (jejich seznam 
bude vydán až poté, co zastupi-
telstvo obce rozhodne o novém 
nájemníkovi). Už nyní víme, že se 
v letošním roce můžeme těšit na 
tradiční čarodějnice, dětský den, 
Mariánskou pouť, Hornopolický 
dvoutakt, Sraz Achilles či předvá-
noční rozsvícení stromu. Do pro-
gramu jsou též zařazeny dvě sta-
ronové akce, které bychom teď 
rádi zmínili podrobněji. 

Kulturní akce v Horní Polici
zpět na první stanoviště, kde byl 
nalezen poklad ve formě slad-
kostí. Byl to krásný den a těšíme 
se na další akce.

V prvním pololetí nás ještě čeká:   

22.3.2019Josefovská zábava
30.4.2019Pálení čarodějnic 
18.5.2019Vítaní občánků
1.6.2019Dětský den

Marcela Josková,
starostka obce

Pod dohledem paní Joskové a 
Bandíkové se školáci a školačky 
obce Starý Šachov zúčastnili akce, 
která byla nazvána Bojovka. Trasa 
byla pro děti stanovena od stře-
dové nástěnky v obci až po cyklo-
stezku. Měla pět stanovišť, kde 
museli školáci a školačky plnit 
různé úkoly, např: dělání dřepů, 
počítání, hádání slov, házení sně-
hových koulí na cíl a stavění sně-
huláků. Nakonec se museli vrátit 

Bojovka neboli hledání sladkého pokladu                        

ce, obyvatel a podnikatelských sub-
jektů tak, aby bylo dosaženo cel-
kové prosperity obce. Plán bude 
zároveň sloužit jako podklad pro 
žádosti o dotační tituly. Pro ob-
čany naší obce jsme nechali vy-
tvořit dotazník, který každý do-
stal do schránky svého domu. 
V současné chvíli jsme na začátku 
celého projektu. 

Marcela Josková,
starostka obce

dost o dotaci na opravu místních 
komunikací. Strategický plán, kte-
rý se Obec Starý Šachov rozhodla 
zpracovat, byl vytvořen ve spolu-
práci s MAS Labské skály. Strate-
gický plán je koncepční doku-
ment, který na základě podrobné 
analýzy území definuje hlavní smě-
ry rozvoje obce v rámci stanove-
ného horizontu. Úkolem strategic-
kého plánu je rovněž definovat a 
zkoordinovat společné zájmy ob-

byly rozdány symbolické dárečky 
a tímto jsme zahájili adventní čas, 
který pokračoval 8. 12. 2018 Mi-
kulášskou nadílkou.

Rok 2018 byl ukončen silvest-
rovským večerem a rok 2019 za-
čal po půlnoci ohňostrojem.

Na lednovém zasedání zastu-
pitelé schválili stategický plán na 
rok 2019-2029 a akce, které se bu-
dou konat v první polovině roku 
2019. V únoru byla podána žá-

Na setkání starostů a starost-

ky obcí, které přispívají svými 

články do Regionálního zpravoda-

je, byl přijat návrh starostky Sta-

rého Šachova paní Marcely Jos-

kové o obohacení obsahu Regio-

nálního zpravodaje články ze ži-

vota a dění v jejich obci. A tak se 

můžeme těšit na zprávy a foto-

grafie z akcí, které probíhají v na-

ší blízkosti, i když – stejně tak jako 

všech částí Velké Bukoviny – za 

hranice našeho okresu i kraje.

Obec Starý Šachov leží v Ústec-
kém kraji asi 20 km od Děčína. 
Obcí protéka řeka Ploučnice.

Obec se rozkládá na obou bře-
zích řeky v katastrálním území 
Malý Šachov a Starý Šachov.

Tradicí obce je dlouholetá čin-
nost SK Starý Šachov a Sboru 
dob-rovolných hasičů.

Starý Šachov je členem sdru-
žení MAS Labské skály a sdružení 
SOB Benešovska.

Dne 5. 11. 2018 bylo na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva 
obce zvoleno nové zastupitelstvo 
ve složení: Marcela Josková – sta-
rostka, Stanislav Teml – místosta-
rosta a členové zastupitelstva: 
Jiřina Matějčková, Dana Štekrto-
vá, Marie Valentová, Květoslava 
Simmerová, Jindřich Dvořák
 Jako každoročně proběhlo v 
prosinci rozsvícení vánočního stro-
mu. Při této příležitosti se popíjel  
svařáček, opékaly se klobásky a k 
tomu nám hrály koledy. Dětem 

Starý Šachov v Regionálním zpravodaji

Pan starosta předal každé ma-

mince malý finanční dar a kytič-

ku. Přejeme novým občánkům i 

jejich rodičům do života jen samé 

štěstí, zdraví a spokojenou ro-

dinu.
Starosta obce přivítal nové ob-

čánky: Lukáše Kubince, Natálii Dzu-
bovou, Jana Tobiáše Vacka, Sofii 
Kláru Šafránkovou, Annu Myško-
vou, Adélu Votíkovou, Kateřinu Měst-
kovo.

Jiřina Kavková

Dne 16. února 2019 jsme na 

Obecním úřadě ve Velké Bukovině 

přivítali 7  nových  občánků Kar-

lovky, Malé i Velké Bukoviny, kteří 

se zde narodili  během roku 2018. 

Jelikož je naše obecní „obřadní 

síň“ menších rozměrů, muselo se 

vítání rozdělit na dvě skupinky. 
Je vidět, že se lidem v naší 

obci dobře žije a tak se místní 

rodiny postupně rozrůstají k naší 

velké radosti. 
Přivítali jsme celkem 4 hol-

čičky a 3 chlapečky. Děti z naší 

mateřské školky si připravily za 

pomoci svých učitelek milé vy-

stoupení a rozdaly malé dárečky 

pro miminka. 

Vítání občánků 2019
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pělé proběhne na sklonku letních 
prázdnin, tj. v sobotu 31. srpna. 
Místem konání zůstává les na Pod-
lesí, a to v prostoru rybníků a sru-
bu. Budeme rádi, když tuto akci 
opět podpoříte hojnou účastí tak, 
jak tomu bývalo v minulých le-
tech. O časech začátku a místě 
nástupu na trasu budeme včas 
informovat.

Kulturní kalendář - plakát
Papírová verze kulturního ka-

lendáře byla sice distribuována 
do každé domácnosti, přesto se 
může stát, že ji omylem ztratíte či 
nechtěně vyhodíte. V tomto přípa-
dě není třeba zoufat, na obecním 
úřadě si můžete vyzvednout další 
výtisk. Plakátek jsme koncipovali 
tak, aby zkrášlil Vaši domácnost. 
Je na lesklém papíru, dá se při-
pevnit např. magnetem na lednič-
ku či na jiné používané místo v 
bytě. Toto již necháme plně na 
vás ;-). Plakátek lze stáhnout také 
z webových stránek obce či FB 
profilu.

Jiří Blekta + kulturní komise

odjezdu i příjezdu budou uvedeny 
na samostatném plakátku. Vzhle-
dem k finančním nákladům na 
tuto akci však musí být jízdenka 
zpoplatněna. Snažili jsme se najít 
rozumný kompromis mezi nákla-
dy a jízdným a nemalý zbytek 
dofinancovat z obecního rozpoč-
tu, a to z kapitoly na kulturu. Jízd-
né je předběžně stanoveno na část-
ku 200 Kč za dospělého a 80 Kč 
za dítě do 15 let. Výbornou zprá-
vou ale je, že pro dobrou náladu 
a lepší zážitek z cesty bude ve 
vlaku zařazen vůz s hospůdkou, 
což slibuje velmi zajímavý záži-
tek. Předprodej jízdenek bude za-
počat v průběhu druhé poloviny 
března na obecním úřadě v Horní 
Polici. Kapacita vlaku je omezená 
(cca 60 osob), proto neváhejte s 
rezervací. O spuštění rezervačního 
systému budeme s dostatečným 
předstihem informovat na strán-
kách obce i na Facebookovém pro-
filu.

Pohádkový les
Pohádkový les pro děti i dos-

Turistický pas – mj. i vlakem 
na Jedlovou

V rámci turistického pasu se 
opět vydáme na 4 zajímavá místa 
v okolí Horní Police. Během mě-
síce dubna bude na obecním úřa-
dě k dispozici kartička s místem 
pro 4 razítka. Za každý úspěšně 
absolvovaný výlet získá účastník 
jedno razítko. Komu se podaří zís-
kat všechna 4 razítka, bude obec-
ním úřadem odměněn velmi zají-
mavou cenou. O jakou půjde, sa-
mozřejmě nemůžeme v tuto chvíli 
prozradit ;-). Co ale můžeme říci 
je to, že už první výlet bude velmi 
lákavý. V sobotu 11. května bude 
pro nás totiž vypraven speciální 
historický vlak, který vyjede cca v 
9.00 z Horní Police směrem do 
Benešova nad Ploučnicí a násled-
ně na Jedlovou. Zde strávíme při-
bližně 3,5 hodiny. Tento čas bude 
možné využít k výstupu na hrad 
Tolštejn (k zisku prvního razítka 
do turistického pasu) či se ob-
čerstvit v nádražní hospůdce. 
Návrat do Horní Police bude při-
bližně kolem 16:00. Přesné časy 

V minulých dnech vydal Obec-
ní úřad v Horní Polici ve spolu-
práci s naším početným kulturním 
výborem kalendář plánovaných 
akcí na rok 2019. Kalendář byl 
distribuován do všech domácnos-
tí v naší obci. Obsahuje seznam 
většiny akcí, které bychom rádi v 
roce 2019 v naší krásné obci zor-
ganizovali. Znovu se tak do živo-
ta dostává např. pohádkový les, 
turistický pas či mikulášská zába-
va pro děti. V kalendáři naopak 
nejsou uvedeny termíny divadel-
ních zájezdů (bude záležet na do-
stupnosti lístků) a akce, které 
budou organizovány provozova-
telem koupaliště (jejich seznam 
bude vydán až poté, co zastupi-
telstvo obce rozhodne o novém 
nájemníkovi). Už nyní víme, že se 
v letošním roce můžeme těšit na 
tradiční čarodějnice, dětský den, 
Mariánskou pouť, Hornopolický 
dvoutakt, Sraz Achilles či předvá-
noční rozsvícení stromu. Do pro-
gramu jsou též zařazeny dvě sta-
ronové akce, které bychom teď 
rádi zmínili podrobněji. 

Kulturní akce v Horní Polici
zpět na první stanoviště, kde byl 
nalezen poklad ve formě slad-
kostí. Byl to krásný den a těšíme 
se na další akce.

V prvním pololetí nás ještě čeká:   

22.3.2019Josefovská zábava
30.4.2019Pálení čarodějnic 
18.5.2019Vítaní občánků
1.6.2019Dětský den

Marcela Josková,
starostka obce

Pod dohledem paní Joskové a 
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ce, obyvatel a podnikatelských sub-
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V současné chvíli jsme na začátku 
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Marcela Josková,
starostka obce

dost o dotaci na opravu místních 
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ného horizontu. Úkolem strategic-
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Na setkání starostů a starost-
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Starý Šachov v Regionálním zpravodaji

Pan starosta předal každé ma-

mince malý finanční dar a kytič-

ku. Přejeme novým občánkům i 

jejich rodičům do života jen samé 

štěstí, zdraví a spokojenou ro-

dinu.
Starosta obce přivítal nové ob-

čánky: Lukáše Kubince, Natálii Dzu-
bovou, Jana Tobiáše Vacka, Sofii 
Kláru Šafránkovou, Annu Myško-
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Jiřina Kavková

Dne 16. února 2019 jsme na 

Obecním úřadě ve Velké Bukovině 

přivítali 7  nových  občánků Kar-

lovky, Malé i Velké Bukoviny, kteří 
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rodiny postupně rozrůstají k naší 
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čičky a 3 chlapečky. Děti z naší 

mateřské školky si připravily za 

pomoci svých učitelek milé vy-

stoupení a rozdaly malé dárečky 

pro miminka. 

Vítání občánků 2019
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Druhou prosincovou sobotu 
2018 si obec Velká Bukovina spo-
lečně s místními hasiči a kulturní 
komisí přichystali pro děti tradiční 
setkání s Mikulášem. V hale na 
hřišti se nejdříve děti vydováděly 
na diskotéce a při zábavných hrách 
získávaly malé odměny. A bavily 
se samozřejmě nejen děti, ale sou-
těžit si zkusili také někteří rodiče. 

Když se přiblížil čas příchodu Mi-
kuláše, vtrhli nejdříve do sálu hro-
ziví čerti, kteří malým hříšníkům 
domlouvali, aby už nezlobili, leč 
všichni víme že marně  

Když Mikuláš ošklivá čertiska 
zahnal zpět do jejich sluje, došlo 
k tomu veselejšímu. Každý před-
vedl pro Mikuláše s andělem ně-
jakou písničku nebo básničku a s 

již pozapomenutým strachem z 
čertů si děti odnášely balíčky s 
dobrotami. Domů odcházeli dou-
fejme všichni spokojeni a uvidí-
me, jak to s těmi dětskými sliby 
bude vypadat zase za rok, až přij-
dou čerti...

Jiřina Kavková
Foto Gábina Kopalová

Své životní jubileum v prvním 
čtvrtletí tohoto roku oslavili tito 
spoluobčané. Do dalších let jim 
redakce Regionálního zpravodaje 
přeje hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.

60 let
Skrčená Alena 
Merenus Oldřich  
Povýšil Josef    
Žiaková Maria
Mezeiová Eva
Bernášková Anna
Boháčová Olga
Marečková Miluše
Řepa Tomáš
Soukupová Alena

65 let
Tichý Jan  

Podrabská Milada
Berný Jindřich
Dražkovičová Hana
Kramperová Alena
Svatuška Karel
Šmídová Soňa
Ivanič Miroslav

70 let
Bláhová Jaroslava 
Bláha Josef 
Pečenka Petr 
Jánská Jiřina
Müllerová Anna
Slabionová Eva 
Šťastný Miroslav
Försterová Věra
Rusín Michal
Komárek Jiří
Ferenc Ladislav
Kurfürst Ladislav

Společenská kronika
Záhorová Emilie

75 let
Vašák Antonín
Randová Zdeňka 
Kočembová Hana
Hadrovská Jana
Bártová Mária
Kosinková Ĺubica
Kurjak Jaroslav
Vostrá Eva

80 let
Štosková Miloslava 
Nováková Jana  
Semerád Václav 
Syrová Jiřina 
Lomič Bohumil 
Habart Milan   
Lešáková Milada
Bačkovská Ludmila

Baláž Július
Cincibusová Jaroslava
Kodeš Rudolf
Střelková Marie

85 let
Váňová Eva

90 let
Hofmann Jaroslav
Lašková Kamila

Božena Frýdlová a František Frýdl
oslavili 7. 2. 2019 Diamantovou 
svatbu (60 let spolu). Do dalších 

let společného života jim 
přejeme především pevné 
zdraví a spoustu hezkých 
dnů plných vzájemného 

porozumění.

Mikulášská ve Velké BukoviněHasičský 
ples 2019

Koncert pro Unicef
Budeme zpívat pro dobrou věc. Srdečně zveme 20. 3. 2019 od 18:00 hodin do Kostela Svatého Bartoloměje v Žandově. Zazpívají dětské pěvecké 
sbory naší školy, JENTAK(t) a Českolipský Evergreen. Těšíme se na Vás!

Hasičský ples se konal poměr-
ně brzy, již 19. ledna. Nevím, 
zda to bylo právě zvoleným 
datem, ale letošní návštěv-
nost nebyla tak hojná jako 
v letech minulých. Smutné 
je, že se nezúčastnili ani 
někteří členové hasičského 
sboru, pro které by tato 
událost měla být dle mého 
názoru „povinností a ctí“. 

Přesto si myslím, že se ples 
vydařil a ten kdo přišel, 
se dobře pobavil. Kapela 
Septima, se kterou spolupra-
cujeme již dlouhá léta, opět 
podala skvělý výkon. 

Do dalších let nezbývá než 
si přát větší účast na této 
akci. Děkuji všem, kdo 
se podílel na přípravách 
a organizaci plesu.

Jaroslav Kucharovič
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Konec roku 2018 a co dál… .
kou „O Josefovi a Marii“. Vánoční 
písničky si s námi rádi zazpívali i 
rodiče a velký potlesk patřil také 
tanečníkům. Po ukončení vystou-
pení si žáci hráli s dárky a desko-
vými hrami, které byly zakoupeny 
do školní družiny. 

Vánoční atmosféru ukončila 
štědrovečerní večeře a spaní ve 
škole, při kterém si děti vzájemně 
rozdávaly dárky. 

Ve druhém pololetí nás čeká 
také mnoho akcí, které prolína-
jí výuku. Finanční gramotnost si 
zpestříme besedou s odborníky a 
návštěvou České národní banky. 
Čtenářkou gramotnost rozvíjíme 
pravidelně v kroužku „Čtenářský 
klub“ pod vedením paní učitelky 
Petříkové. 

Pokračujeme ve spolupráci se 

Konec kalendářního roku 2018 
byl v naší škole plný akcí s vánoč-
ním nádechem. Při výuce jsme se 
snažili připomenout vánoční čas 
projektovými dny. 

Adventní období jsme zača-
li rozsvícením vánočního stromu 
v Jezvé. Žáci si připravili pod ve-
dením paní vychovatelky Plač-
kové pásmo písniček, které stří-
dali hrou na flétnu. Obecní úřad 
zajistil občerstvení a balónky, kte-
ré na konci akce děti vypouštěly s 
napsanými přáníčky. 

Ve školní družině si vyráběli 
žáci přáníčka a dárky pro své blíz-
ké, které si před svátky odnesli 
domů.

Poslední prosincovou akcí byla 
slavnostní vánoční besídka, která 
začala krásnou biblickou pohád-

školou v Novém Oldřichově, kte-
rou jsme navštívili na podzim. Spo-
lečně plánujeme v měsíci březnu 
výlet do Planetária v Praze. 

V březnu se těšíme na lekce 
plavání do sportovní haly v Děčíně.

To je jen malý výčet akcí, které 
nás čekají. O všech Vás budeme 
informovat v dalších číslech zpra-
vodaje. 

Lenka Kolstrunková, 
ředitelka ZŠ Stružnice

TANEČNÍ KROUŽEK

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA
každý čtvrtek od 15.00 – 15.30 hod.

každé úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod. 

Základní škola Stružnice nabízí pro děti z mateřské školy

kroužky vede Mgr. Lucie Plačková, podrobné informace na telefonu 731 526 909

Plyšový medvídek Lumpík je 

maskotem školní družiny v Ostra-

vě. Děti se rozhodly, že Lumpíka 

pošlou do světa, ať potěší i ostat-

ní kamarády ve školních druži-

nách napříč celou republikou. 

Neváhali jsme a do tohoto pro-

jektu jsme se s radostí zapojili. Už 

od začátku února se naši žáci ne-

mohli dočkat, až Lumpíka přiví-

tají. Když 22. února přijela pošta s 

balíčkem z Ústí nad Labem, ra-

dostí jsme málem zbourali školu. 

O Lumpíka se málem strhla bitva. 

Aby nebyl ani chvilku sám, vzali 

jsme ho na oběd a celé odpo-

ledne nás tento plyšový sympaťák 

provázel při všech činnostech v 

družině. Na víkend si ho vzala do-

mů paní vychovatelka, která ho v 

pondělí zase přivezla, aby se Lum-

pík s dětmi rozloučil, než popu-

tuje do Děčína, kde ho navečer 

převezme paní vychovatelka, aby 

ho v úterý předala dětem. Při sle-

dování Lumpíkovy cesty se děti 

zdokonalují v zeměpise, ale také 

se prohlubuje vzájemná spolu-

práce mezi vychovatelkami, které 

si plyšáka předávají. Při předání 

zajdou na kávičku a popovídají 

si, jak to chodí u nich v družince. 

Moc děkuji paní vychovatelce z 

Ostravy, která vše zorganizovala a 

celou akci i nadále řídí. Návrat 

Lumpíka do Ostravy je plánován 

na konec školního roku, budeme 

ho tedy bedlivě sledovat. 

Mgr. Lucie Plačková,
vychovatelka ZŠ Stružnice

Lumpíkovo cestování družinami

Čím také žil první stupeň ZŠ Horní Police
První pololetí tohoto školního 

roku je za námi, a proto je ten pra-
vý čas zveřejnit informace o něko-
lika akcích naší školy. 

Opravdu vydařená byla anděls-
ká škola, ve které zlobily a lumpa-
čily pouze paní učitelky, převle-
čené za neposlušné čerty. Ovšem 
andílkové je včas zastavili a sluš-
nému chování naučili. Klidu, po-
hody a poslušnosti bylo opravdu 
hodně.

Velké díky patří rodičům a pra-
rodičům, kteří pomáhají svým dě-
tem s výrobky do soutěží o nejza-
jímavější a nejoriginálnější pod-
zimní a vánoční dekoraci. Naši ško-
lu zdobili podzimníčkové, skřítko-
vé, chaloupky, sněhuláci, ozdoby 
a nejrůznější výrobky, chodbami 
se linula vůně krásných perníčků. 

Nyní má každý možnost se za-
pojit do další soutěže se svou 
MORENOU, kterou darujeme měs-
tu Žandov, ve spolupráci s paní 
Janďourkovou. 

Té patří naše další díky za zpro-
středkování krásné přednášky o 
Floridě a Havaji, v podání Kate-
řiny a Miloše Motani. Opět jsme 
se ponořili do tajů námi nepozna-
ných míst s kouzelnou přírodou. 

Své učení jsme zpestřili návš-
těvou knihovny, muzea a divadla. 
A nás ve škole navštívil známý 
břichomluvec Zdeněk Polach a na-
ši kamarádi hasiči, se svým ply-
šovým Hasíkem. 

Nesmíme zapomenout na dra-
kiádu, návštěvu zámku Stránov, pe-
čení vánoček s bývalým spolu-
žákem Míšou, vánoční tvořivé díl-
ny a projekt prvňáčků „Zdravé 
zoubky“. 

A co nás čeká v následujících 
měsících? Plavecký výcvik, turisti-
ka, ZOO Praha, zápis s budoucí-
mi školáky a spousta legrace i zá-
bavy.

paní učitelky z 1. stupně
ZŠ Horní Police                   
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pení si žáci hráli s dárky a desko-
vými hrami, které byly zakoupeny 
do školní družiny. 

Vánoční atmosféru ukončila 
štědrovečerní večeře a spaní ve 
škole, při kterém si děti vzájemně 
rozdávaly dárky. 

Ve druhém pololetí nás čeká 
také mnoho akcí, které prolína-
jí výuku. Finanční gramotnost si 
zpestříme besedou s odborníky a 
návštěvou České národní banky. 
Čtenářkou gramotnost rozvíjíme 
pravidelně v kroužku „Čtenářský 
klub“ pod vedením paní učitelky 
Petříkové. 

Pokračujeme ve spolupráci se 

Konec kalendářního roku 2018 
byl v naší škole plný akcí s vánoč-
ním nádechem. Při výuce jsme se 
snažili připomenout vánoční čas 
projektovými dny. 

Adventní období jsme zača-
li rozsvícením vánočního stromu 
v Jezvé. Žáci si připravili pod ve-
dením paní vychovatelky Plač-
kové pásmo písniček, které stří-
dali hrou na flétnu. Obecní úřad 
zajistil občerstvení a balónky, kte-
ré na konci akce děti vypouštěly s 
napsanými přáníčky. 

Ve školní družině si vyráběli 
žáci přáníčka a dárky pro své blíz-
ké, které si před svátky odnesli 
domů.

Poslední prosincovou akcí byla 
slavnostní vánoční besídka, která 
začala krásnou biblickou pohád-

školou v Novém Oldřichově, kte-
rou jsme navštívili na podzim. Spo-
lečně plánujeme v měsíci březnu 
výlet do Planetária v Praze. 

V březnu se těšíme na lekce 
plavání do sportovní haly v Děčíně.

To je jen malý výčet akcí, které 
nás čekají. O všech Vás budeme 
informovat v dalších číslech zpra-
vodaje. 

Lenka Kolstrunková, 
ředitelka ZŠ Stružnice

TANEČNÍ KROUŽEK

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA
každý čtvrtek od 15.00 – 15.30 hod.

každé úterý od 15.30 hod. do 16.30 hod. 

Základní škola Stružnice nabízí pro děti z mateřské školy

kroužky vede Mgr. Lucie Plačková, podrobné informace na telefonu 731 526 909

Plyšový medvídek Lumpík je 

maskotem školní družiny v Ostra-

vě. Děti se rozhodly, že Lumpíka 

pošlou do světa, ať potěší i ostat-

ní kamarády ve školních druži-

nách napříč celou republikou. 

Neváhali jsme a do tohoto pro-

jektu jsme se s radostí zapojili. Už 

od začátku února se naši žáci ne-

mohli dočkat, až Lumpíka přiví-

tají. Když 22. února přijela pošta s 

balíčkem z Ústí nad Labem, ra-

dostí jsme málem zbourali školu. 

O Lumpíka se málem strhla bitva. 

Aby nebyl ani chvilku sám, vzali 

jsme ho na oběd a celé odpo-

ledne nás tento plyšový sympaťák 

provázel při všech činnostech v 

družině. Na víkend si ho vzala do-

mů paní vychovatelka, která ho v 

pondělí zase přivezla, aby se Lum-

pík s dětmi rozloučil, než popu-

tuje do Děčína, kde ho navečer 

převezme paní vychovatelka, aby 

ho v úterý předala dětem. Při sle-

dování Lumpíkovy cesty se děti 

zdokonalují v zeměpise, ale také 

se prohlubuje vzájemná spolu-

práce mezi vychovatelkami, které 

si plyšáka předávají. Při předání 

zajdou na kávičku a popovídají 

si, jak to chodí u nich v družince. 

Moc děkuji paní vychovatelce z 

Ostravy, která vše zorganizovala a 

celou akci i nadále řídí. Návrat 

Lumpíka do Ostravy je plánován 

na konec školního roku, budeme 

ho tedy bedlivě sledovat. 

Mgr. Lucie Plačková,
vychovatelka ZŠ Stružnice

Lumpíkovo cestování družinami

Čím také žil první stupeň ZŠ Horní Police
První pololetí tohoto školního 

roku je za námi, a proto je ten pra-
vý čas zveřejnit informace o něko-
lika akcích naší školy. 

Opravdu vydařená byla anděls-
ká škola, ve které zlobily a lumpa-
čily pouze paní učitelky, převle-
čené za neposlušné čerty. Ovšem 
andílkové je včas zastavili a sluš-
nému chování naučili. Klidu, po-
hody a poslušnosti bylo opravdu 
hodně.

Velké díky patří rodičům a pra-
rodičům, kteří pomáhají svým dě-
tem s výrobky do soutěží o nejza-
jímavější a nejoriginálnější pod-
zimní a vánoční dekoraci. Naši ško-
lu zdobili podzimníčkové, skřítko-
vé, chaloupky, sněhuláci, ozdoby 
a nejrůznější výrobky, chodbami 
se linula vůně krásných perníčků. 

Nyní má každý možnost se za-
pojit do další soutěže se svou 
MORENOU, kterou darujeme měs-
tu Žandov, ve spolupráci s paní 
Janďourkovou. 

Té patří naše další díky za zpro-
středkování krásné přednášky o 
Floridě a Havaji, v podání Kate-
řiny a Miloše Motani. Opět jsme 
se ponořili do tajů námi nepozna-
ných míst s kouzelnou přírodou. 

Své učení jsme zpestřili návš-
těvou knihovny, muzea a divadla. 
A nás ve škole navštívil známý 
břichomluvec Zdeněk Polach a na-
ši kamarádi hasiči, se svým ply-
šovým Hasíkem. 

Nesmíme zapomenout na dra-
kiádu, návštěvu zámku Stránov, pe-
čení vánoček s bývalým spolu-
žákem Míšou, vánoční tvořivé díl-
ny a projekt prvňáčků „Zdravé 
zoubky“. 

A co nás čeká v následujících 
měsících? Plavecký výcvik, turisti-
ka, ZOO Praha, zápis s budoucí-
mi školáky a spousta legrace i zá-
bavy.

paní učitelky z 1. stupně
ZŠ Horní Police                   
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Základní škola je především 
vzdělávací instituce. Má naučit žá-
ky základním vědomostem a do-
vednostem z různých oborů (čes-
ký a anglický jazyk, matematika, 
vlastivěda, přírodověda a výcho-
vy). Nárůst sociálně patologic-
kých jevů je již několik let celo-
společenským problémem. Jedná 
se hlavně o záškoláctví, vanda-
lismus, zanedbávání péče o dítě, 
zneužívání, šikanu a s rozvojem 
techniky i kyberšikanu. Bohužel 
se objevují u stále mladších věko-
vých skupin. Primární prevence, 
se kterou se začíná již v MŠ a 
pokračuje i na ZŠ, má žákům pos-
kytnout co nejvíce informací o zdra-
vém životním stylu a odpověd-
ném jednání. Na naší ZŠ se všech-
ny učitelky v rámci své výuky vě-

Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ Žandov
Nahlédněte spolu s námi za 

pomyslné zdi stružnické školičky.
Zima je obecně považována za 

období pochmurných, tmavých a 
chladných dní.  To však neplatí o 
zimním období u nás ve školce! 
Společně s dětmi se na toto obdo-
bí těšíme a hned se dozvíte proč! 
My se totiž zimním chmurem za-
skočit nedáme! Co všechno se u 
nás dělo nebo děje? 

Podnikli jsme výpravu do blíz-
kého lesíka a patřičně jsme se na 
to připravili. Děti z domova nosily 
tvrdé rohlíky, jablíčka, mrkvičky 
nebo i slunečnicová semínka. Ces-
tou jsme dobroty zanechávali růz-
ně pod vykotlanými kořeny, v ko-
runách stromků, nebo v křovina-
tém houští. Při tom jsme bedlivě 
pozorovali, zda nám zasněžená 
příroda ukáže svá tajemství. Našli 
jsme mnoho srnčích stop, ale i pe-
říčka ptáků, kteří se na zavěšená 
jablíčka určitě těšili.

Abychom nezapomněli na 
ptáčky z našich zahrad, věnovali 
jsme se s dětmi výrobě vlastních 
dobrůtek. Děti vlastnoručně pro-
míchávaly tuk s různými semínky 
a zrníčky, a pak hmotu vtlačovaly 
do vykrajovátek. Stačila už jen 
šňůrka, aby se dobrota dala při-
vázat na větvičky stromů a děti si 
je s radostí mohly odnést domů.

Na výrobu tučňáků, kteří nám 
na výstavě ve školce připomínají 
zimu, se děti velmi těšily. Použili 
jsme plastové lahve od džusů a 
minerálek, které se pod šikovný-
ma ručkama dětí proměňovaly 
v neuvěřitelně živoucí postavičky 
tučňáků. K tuhé zimě patří nejen 
tučňáci, ale také stavba pravého 
iglú. Podmínky sice na stavbu iglú 
naše zima nepřinesla, ale i s tímto 
si v naší školce umíme poradit! 
Na stavbu nám postačily obyčej-
né kostky cukru. To se to stavělo! 
Ruce nás nestudily, a přesto jsme 
měli dojem, že jsme na tom nej-

severnějším místě na zeměkouli.
Už dost jenom o hraní si „na 

zimu“, hurá na opravdový sníh! 
Při hrátkách na školní zahradě si 
to umíme opravdu užít. Děti zá-
vodí na bobech, soutěží, kdo uválí 
největší sněhovou kouli, nebo ja-
kou dobrotu uvaří z čerstvě napa-
daného sněhu. Ani sněhuláci ne-
smí chybět a tak všichni ochotně 
přikládají ruce k dílu.

V tomto studeném období se 
však neseznamujeme pouze se 
zvířaty, které žijí u nás. Ve školce 
jsme přivítali zvířátka z teplých 
krajů. Z Libertinu z České Lípy k 

nám dorazila agama, chameleon i 
gekončík, abychom se dozvěděli 
mnoho věcí o tom, kde a jak žijí 
nebo co rádi mají. Odměnou pro 
děti bývá, že se mohou se zvířaty 
pomazlit, vyfotit nebo je pohladit.

Tak pokud jste měli doposud 
dojem, že v zimě se nedá nic po-
řádně užít, tak u nás ve školce to 
neplatí! A jestli se chcete k našim 
článkům podívat na více fotogra-
fií, máte možnost na www.ms-
struznice.webnode.cz

Kolektiv MŠ Stružnice

ZPRÁVIČKY ZE STRUŽNICKÉ ŠKOLKY
nují rozvoji žáků v oblasti sociál-
ních dovedností. Zároveň zde 
působí i metodik prevence, který 
konzultuje případné problémy a 
navrhuje řešení. Součástí jeho 
práce je i sledovat klima třídy a 
odhalit případné patologické jevy 
jako např. šikanu. Každým rokem 
žáci vyplňují jednoduchý test, z 
kterého je možné šikanu odhalit. 
Žáci 1. a 2. ročníku tvoří ,,Obraz 
přátelství“, který může ledacos 
napovědět. Dle posledních testů 
je patrné, že některý žák je více či 
méně oblíben, ale nikdo nestojí v 
úplném koutě a na dně třídní spo-
lečnosti. 

Naše škola chystá s organizací 
Maják dvě přednášky pro 4. a 5. 
ročník na téma ,,Jsme parta“ a 
,,Kyberšikana“ a přednášku pro 3 

– 5. ročník o šikaně – co do ní 
patří, co to vlastně znamená, jak 
jí předcházet a jak se s ní vypo-
řádat.

       Metodik prevence
Mgr. Jiřina Šostková

ZŠ Žandov  

Pro většinu dospělých jsou Vá-
noce svátkem stresu. Uklidit, na-
péct cukroví, koupit stromeček, 
nazdobit jej, upéct kapra a v ne-
poslední řadě sehnat dárky. Vždyť 
to všechno se nedá stihnout. I 
přes všechen ten shon jsou Vá-
noce obdobím, kdy jsou k sobě 
lidé ohleduplnější, vstřícnější a 
navzájem si více pomáhají. Ne 
každý má to štěstí svátky trávit se 
svou rodinou. Žáci ZŠ Stružnice se 
rozhodli letošní Vánoce nemyslet 
pouze na sebe, ale pomoci a udě-
lat radost tam, kde je to potřeba.

V pátek 29. prosince se usku-
tečnilo u hospody Hasičárna v 
Jezvé rozsvícení vánočního strom-
ku, kde žáci vystoupili se zpěvem, 
recitací a hrou na flétnu. Po celý 
podvečer probíhal i jarmark, kde 
žáci prodávali výrobky, které tvo-
řili s pomocí pedagogů celý listo-
pad i prosinec. Nejen rodiče s ra-
dostí nakupovali. Výtěžek z pro-
deje činil krásných 2 020 korun. 
Dále dětem věnoval pan Širlo 
1 000 korun z prodeje klobás. Tímto 
panu Širlovi moc děkujeme.

Dělíme se o radost… .
Děti se rozhodly, že získané 

peníze neutratí, ale udělají radost 
seniorům v Domově pro seniory 
v České Kamenici. Nejprve jsme 
se zajímali o projekt Ježíškova vnou-
čata, ale chtěli jsme udělat radost 
všem obyvatelům domova, nejen 
jednotlivcům. Oslovili jsme proto 
pracovníky a dárky pořídili po 
vzájemné domluvě. Babičky a dě-
dečkové potřebovali nové přenos-
né rádio s cd přehrávačem. A za 
zbylé peníze jsme jim udělali ra-

dost i cd s dechovkami, koledami 
i lidovou hudbou. Dárek jely všech-
ny děti ze školy předat osobně a 
při té příležitosti seniorům zazpí-
valy, zahrály na flétničky i zareci-
tovaly. Z vystoupení měli radost 
nejen senioři, ale i děti neskrývaly 
své dojetí. Přítomna byla i nej-
starší obyvatelka domova, která si 
zazpívala koledy společně s dětmi. 
Po vystoupení došlo k samotné-
mu předání dárku, ze kterého se-
nioři měli obrovskou radost.

A co říci závěrem? Sice je už 
po Vánocích a mnozí si oddychli, 
že ten stres a shon je za námi, ale 
nezapomínejme na pomoc těm, 
kteří ji potřebují. A není to jen o 
hmotných darech. Vždyť chovat 
se k sobě slušně a laskavě mů-
žeme po celý rok. Navíc vědecké 
studie dokázaly, že kdo pomáhá, 
ten žije déle.

Mgr. Lucie Plačková,
vychovatelka Turistický výlet na Triangl

Jedním z předsevzetí nově 
vzniklé Kulturní komise obce Vel-
ká Bukovina je pořádat pro ob-
čany obce turistické výlety. Ten 
první se uskutečnil hned v lednu. 
Využili jsme krásného zimního po-
časí se sněhovou nadílkou a spo-
lečně vyrazili na rozhlednu Triangl 
ze směru od Malé Bukoviny. Pří-
jemně nás překvapil nejen počet 
účastníků, ale hlavně účast i ma-
lých dětí. U rozhledny jsme si  roz-
dělali oheň a opekli nějakou uze-
ninu. Myslím, že všichni účastníci 

byli spokojení a nikdo takto strá-
veného času určitě nelitoval. Dou-
fám, že se stejně jako já těší na 
další chystané výlety.

Petra Hlaváčková,
předsedkyně Kulturní komise
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Základní škola je především 
vzdělávací instituce. Má naučit žá-
ky základním vědomostem a do-
vednostem z různých oborů (čes-
ký a anglický jazyk, matematika, 
vlastivěda, přírodověda a výcho-
vy). Nárůst sociálně patologic-
kých jevů je již několik let celo-
společenským problémem. Jedná 
se hlavně o záškoláctví, vanda-
lismus, zanedbávání péče o dítě, 
zneužívání, šikanu a s rozvojem 
techniky i kyberšikanu. Bohužel 
se objevují u stále mladších věko-
vých skupin. Primární prevence, 
se kterou se začíná již v MŠ a 
pokračuje i na ZŠ, má žákům pos-
kytnout co nejvíce informací o zdra-
vém životním stylu a odpověd-
ném jednání. Na naší ZŠ se všech-
ny učitelky v rámci své výuky vě-

Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ Žandov
Nahlédněte spolu s námi za 

pomyslné zdi stružnické školičky.
Zima je obecně považována za 

období pochmurných, tmavých a 
chladných dní.  To však neplatí o 
zimním období u nás ve školce! 
Společně s dětmi se na toto obdo-
bí těšíme a hned se dozvíte proč! 
My se totiž zimním chmurem za-
skočit nedáme! Co všechno se u 
nás dělo nebo děje? 

Podnikli jsme výpravu do blíz-
kého lesíka a patřičně jsme se na 
to připravili. Děti z domova nosily 
tvrdé rohlíky, jablíčka, mrkvičky 
nebo i slunečnicová semínka. Ces-
tou jsme dobroty zanechávali růz-
ně pod vykotlanými kořeny, v ko-
runách stromků, nebo v křovina-
tém houští. Při tom jsme bedlivě 
pozorovali, zda nám zasněžená 
příroda ukáže svá tajemství. Našli 
jsme mnoho srnčích stop, ale i pe-
říčka ptáků, kteří se na zavěšená 
jablíčka určitě těšili.

Abychom nezapomněli na 
ptáčky z našich zahrad, věnovali 
jsme se s dětmi výrobě vlastních 
dobrůtek. Děti vlastnoručně pro-
míchávaly tuk s různými semínky 
a zrníčky, a pak hmotu vtlačovaly 
do vykrajovátek. Stačila už jen 
šňůrka, aby se dobrota dala při-
vázat na větvičky stromů a děti si 
je s radostí mohly odnést domů.

Na výrobu tučňáků, kteří nám 
na výstavě ve školce připomínají 
zimu, se děti velmi těšily. Použili 
jsme plastové lahve od džusů a 
minerálek, které se pod šikovný-
ma ručkama dětí proměňovaly 
v neuvěřitelně živoucí postavičky 
tučňáků. K tuhé zimě patří nejen 
tučňáci, ale také stavba pravého 
iglú. Podmínky sice na stavbu iglú 
naše zima nepřinesla, ale i s tímto 
si v naší školce umíme poradit! 
Na stavbu nám postačily obyčej-
né kostky cukru. To se to stavělo! 
Ruce nás nestudily, a přesto jsme 
měli dojem, že jsme na tom nej-

severnějším místě na zeměkouli.
Už dost jenom o hraní si „na 

zimu“, hurá na opravdový sníh! 
Při hrátkách na školní zahradě si 
to umíme opravdu užít. Děti zá-
vodí na bobech, soutěží, kdo uválí 
největší sněhovou kouli, nebo ja-
kou dobrotu uvaří z čerstvě napa-
daného sněhu. Ani sněhuláci ne-
smí chybět a tak všichni ochotně 
přikládají ruce k dílu.

V tomto studeném období se 
však neseznamujeme pouze se 
zvířaty, které žijí u nás. Ve školce 
jsme přivítali zvířátka z teplých 
krajů. Z Libertinu z České Lípy k 

nám dorazila agama, chameleon i 
gekončík, abychom se dozvěděli 
mnoho věcí o tom, kde a jak žijí 
nebo co rádi mají. Odměnou pro 
děti bývá, že se mohou se zvířaty 
pomazlit, vyfotit nebo je pohladit.

Tak pokud jste měli doposud 
dojem, že v zimě se nedá nic po-
řádně užít, tak u nás ve školce to 
neplatí! A jestli se chcete k našim 
článkům podívat na více fotogra-
fií, máte možnost na www.ms-
struznice.webnode.cz

Kolektiv MŠ Stružnice

ZPRÁVIČKY ZE STRUŽNICKÉ ŠKOLKY
nují rozvoji žáků v oblasti sociál-
ních dovedností. Zároveň zde 
působí i metodik prevence, který 
konzultuje případné problémy a 
navrhuje řešení. Součástí jeho 
práce je i sledovat klima třídy a 
odhalit případné patologické jevy 
jako např. šikanu. Každým rokem 
žáci vyplňují jednoduchý test, z 
kterého je možné šikanu odhalit. 
Žáci 1. a 2. ročníku tvoří ,,Obraz 
přátelství“, který může ledacos 
napovědět. Dle posledních testů 
je patrné, že některý žák je více či 
méně oblíben, ale nikdo nestojí v 
úplném koutě a na dně třídní spo-
lečnosti. 

Naše škola chystá s organizací 
Maják dvě přednášky pro 4. a 5. 
ročník na téma ,,Jsme parta“ a 
,,Kyberšikana“ a přednášku pro 3 

– 5. ročník o šikaně – co do ní 
patří, co to vlastně znamená, jak 
jí předcházet a jak se s ní vypo-
řádat.

       Metodik prevence
Mgr. Jiřina Šostková

ZŠ Žandov  

Pro většinu dospělých jsou Vá-
noce svátkem stresu. Uklidit, na-
péct cukroví, koupit stromeček, 
nazdobit jej, upéct kapra a v ne-
poslední řadě sehnat dárky. Vždyť 
to všechno se nedá stihnout. I 
přes všechen ten shon jsou Vá-
noce obdobím, kdy jsou k sobě 
lidé ohleduplnější, vstřícnější a 
navzájem si více pomáhají. Ne 
každý má to štěstí svátky trávit se 
svou rodinou. Žáci ZŠ Stružnice se 
rozhodli letošní Vánoce nemyslet 
pouze na sebe, ale pomoci a udě-
lat radost tam, kde je to potřeba.

V pátek 29. prosince se usku-
tečnilo u hospody Hasičárna v 
Jezvé rozsvícení vánočního strom-
ku, kde žáci vystoupili se zpěvem, 
recitací a hrou na flétnu. Po celý 
podvečer probíhal i jarmark, kde 
žáci prodávali výrobky, které tvo-
řili s pomocí pedagogů celý listo-
pad i prosinec. Nejen rodiče s ra-
dostí nakupovali. Výtěžek z pro-
deje činil krásných 2 020 korun. 
Dále dětem věnoval pan Širlo 
1 000 korun z prodeje klobás. Tímto 
panu Širlovi moc děkujeme.

Dělíme se o radost… .
Děti se rozhodly, že získané 

peníze neutratí, ale udělají radost 
seniorům v Domově pro seniory 
v České Kamenici. Nejprve jsme 
se zajímali o projekt Ježíškova vnou-
čata, ale chtěli jsme udělat radost 
všem obyvatelům domova, nejen 
jednotlivcům. Oslovili jsme proto 
pracovníky a dárky pořídili po 
vzájemné domluvě. Babičky a dě-
dečkové potřebovali nové přenos-
né rádio s cd přehrávačem. A za 
zbylé peníze jsme jim udělali ra-

dost i cd s dechovkami, koledami 
i lidovou hudbou. Dárek jely všech-
ny děti ze školy předat osobně a 
při té příležitosti seniorům zazpí-
valy, zahrály na flétničky i zareci-
tovaly. Z vystoupení měli radost 
nejen senioři, ale i děti neskrývaly 
své dojetí. Přítomna byla i nej-
starší obyvatelka domova, která si 
zazpívala koledy společně s dětmi. 
Po vystoupení došlo k samotné-
mu předání dárku, ze kterého se-
nioři měli obrovskou radost.

A co říci závěrem? Sice je už 
po Vánocích a mnozí si oddychli, 
že ten stres a shon je za námi, ale 
nezapomínejme na pomoc těm, 
kteří ji potřebují. A není to jen o 
hmotných darech. Vždyť chovat 
se k sobě slušně a laskavě mů-
žeme po celý rok. Navíc vědecké 
studie dokázaly, že kdo pomáhá, 
ten žije déle.

Mgr. Lucie Plačková,
vychovatelka Turistický výlet na Triangl

Jedním z předsevzetí nově 
vzniklé Kulturní komise obce Vel-
ká Bukovina je pořádat pro ob-
čany obce turistické výlety. Ten 
první se uskutečnil hned v lednu. 
Využili jsme krásného zimního po-
časí se sněhovou nadílkou a spo-
lečně vyrazili na rozhlednu Triangl 
ze směru od Malé Bukoviny. Pří-
jemně nás překvapil nejen počet 
účastníků, ale hlavně účast i ma-
lých dětí. U rozhledny jsme si  roz-
dělali oheň a opekli nějakou uze-
ninu. Myslím, že všichni účastníci 

byli spokojení a nikdo takto strá-
veného času určitě nelitoval. Dou-
fám, že se stejně jako já těší na 
další chystané výlety.

Petra Hlaváčková,
předsedkyně Kulturní komise



Den svatého Valentýna
Na sv. Valentýna jsme se ve 

škole sešli všichni v červené barvě 
a vyráběli výrobky se symboly lás-
ky. V družinách se malovaly vázič-
ky barvami na sklo a byli jimi ob-
darováni zaměstnanci školy. Ale 
děti tvořily ve všech třídách, zdo-

bily perníčky, vytvářely originální 
přáníčka a všechny dohromady 
na školní zahradě vytvořily veliké 
srdce vlastními těly.

Mgr. Johana Římánková
ŠD ZŠ Žandov
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V rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme 
pro naši školu získali prostředky 
na financování oblastí, ve kterých 
bychom se chtěli rozvíjet. Celé žá-
dosti předcházelo vyplnění dotaz-
níku, který byl podmínkou pro čer-
pání finančních prostředků. Z naše-
ho dotazníku vyplynulo, že bychom 
se měli zaměřit na čtenářskou gra-
motnost žáků. Proto jsme volili 
šablony na tuto oblast zaměře-
nou.  

Další šablony byly libovolně 
vybrány podle toho, které nám nej-
lépe vyhovovaly, a které jsme zhod-
notili jako nejvíce potřebné. Proto 
jsme zvolili šablonu s názvem 
Doučování žáků ZŠ. Cílem této 
aktivity je podpora žáků ohrože-
ných školním neúspěchem pro-

střednictvím doučování ve škole.  
Děti by měly pomocí této aktivity 
získat návyk pro pravidelnou od-
polední domácí přípravu. Tato ak-
tivita byla zvolena pro 3., 4., a 5. 
třídu, kde je nárůst učiva největší, 
a kde je tedy potřeba dalšího opa-
kování, procvičování. Pod vede-
ním třídních učitelek se děti vě-
nují procvičování učiva českého 
jazyka a matematiky. Snažíme se 
zábavnější formou, kdy využívá-
me jednoduchých pomůcek, her a 
výpočetní techniky, s dětmi do-
plnit chybějící vědomosti. Ve třetí 
a čtvrté třídě procvičujeme vyjme-
novaná slova a násobilku. V páté 
třídě také opakujeme vyjme-
novaná slova, vzory podstatných 
a přídavných jmen. 

I když doučovací hodina trvá o 

15 minut déle než klasická vy-
učovací hodina, uběhne nám jako 
voda. Navíc děti, které doučování 
navštěvují, berou takto strávené 

odpoledne jako pomoc a zábavu.

Mgr. Petra Joslová
Zástupkyně ŘŠ ZŠ Žandov 

Základní škola a mateřská škola Žandov,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Kostelní 200, Žandov 471 07 

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se bude konat
v sobotu 6. dubna 2019 od 10.00 do 15.00 hodin.

Během dne si můžete prohlédnout budovu základní a mateřské školy, nahlédnout do tříd, pohovořit s dětmi i zaměstnanci. 
Připraven je bohatý program s překvapením a malé degustační občerstvení.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Na sv. Valentýna jsme se ve 

škole sešli všichni v červené barvě 
a vyráběli výrobky se symboly lás-
ky. V družinách se malovaly vázič-
ky barvami na sklo a byli jimi ob-
darováni zaměstnanci školy. Ale 
děti tvořily ve všech třídách, zdo-

bily perníčky, vytvářely originální 
přáníčka a všechny dohromady 
na školní zahradě vytvořily veliké 
srdce vlastními těly.

Mgr. Johana Římánková
ŠD ZŠ Žandov
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V rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme 
pro naši školu získali prostředky 
na financování oblastí, ve kterých 
bychom se chtěli rozvíjet. Celé žá-
dosti předcházelo vyplnění dotaz-
níku, který byl podmínkou pro čer-
pání finančních prostředků. Z naše-
ho dotazníku vyplynulo, že bychom 
se měli zaměřit na čtenářskou gra-
motnost žáků. Proto jsme volili 
šablony na tuto oblast zaměře-
nou.  

Další šablony byly libovolně 
vybrány podle toho, které nám nej-
lépe vyhovovaly, a které jsme zhod-
notili jako nejvíce potřebné. Proto 
jsme zvolili šablonu s názvem 
Doučování žáků ZŠ. Cílem této 
aktivity je podpora žáků ohrože-
ných školním neúspěchem pro-

střednictvím doučování ve škole.  
Děti by měly pomocí této aktivity 
získat návyk pro pravidelnou od-
polední domácí přípravu. Tato ak-
tivita byla zvolena pro 3., 4., a 5. 
třídu, kde je nárůst učiva největší, 
a kde je tedy potřeba dalšího opa-
kování, procvičování. Pod vede-
ním třídních učitelek se děti vě-
nují procvičování učiva českého 
jazyka a matematiky. Snažíme se 
zábavnější formou, kdy využívá-
me jednoduchých pomůcek, her a 
výpočetní techniky, s dětmi do-
plnit chybějící vědomosti. Ve třetí 
a čtvrté třídě procvičujeme vyjme-
novaná slova a násobilku. V páté 
třídě také opakujeme vyjme-
novaná slova, vzory podstatných 
a přídavných jmen. 

I když doučovací hodina trvá o 

15 minut déle než klasická vy-
učovací hodina, uběhne nám jako 
voda. Navíc děti, které doučování 
navštěvují, berou takto strávené 

odpoledne jako pomoc a zábavu.

Mgr. Petra Joslová
Zástupkyně ŘŠ ZŠ Žandov 

Základní škola a mateřská škola Žandov,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Kostelní 200, Žandov 471 07 

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se bude konat
v sobotu 6. dubna 2019 od 10.00 do 15.00 hodin.

Během dne si můžete prohlédnout budovu základní a mateřské školy, nahlédnout do tříd, pohovořit s dětmi i zaměstnanci. 
Připraven je bohatý program s překvapením a malé degustační občerstvení.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Nedílnou součástí, jak už bylo 
zmíněno, je využívání těchto 
prostor pro cvičení. Školka je vy-
bavena několika chodníky, které 
stimulují chodidla dětí svým od-
lišným povrchem a také chodníky, 
které rozvíjejí koordinaci pohybů 
a stabilitu dětí.  To vše doplňují 
různé druhy míčů, kroužků, šátků 
a dalšího sportovního vybavení.  

Pro práci s dětmi je příznivé, 
že celý prostor třídy můžeme vy-
užívat během hlavní činnosti celé 
dopoledne, jelikož pro odpočinek 
dětí máme matrace a lůžkoviny 
uloženy v praktických skříních. 
Abychom zabránili tomu, že si 
děti pomíchají lůžkoviny či mat-
race, vše mají označené svou 
značkou. Inspirovali jsme se ve 
školkách v Nizozemí, Finsku a 
Velké Británii, kde je takové řeše-
ní odpočinku dětí po dopoledních 
aktivitách naprosto běžné.  Veške-
rý prostor třídy se tak maximálně 
využije pro vzdělávání a hru dětí. 

Celý prostor nám čistí vzdu-
chotechnika, která odvádí vydý-
chaný vzduch a automaticky při 
zvýšených hodnotách oxidu uhli-
čitého se spíná. Tím je zajištěn 
neustále čistý vzduch ve třídách. 

Zahrady, které jsou z obou 
stran MŠ a byly též zrekonstruo-
vány. Prostory zahrad jsou vyba-

Naše MŠ prošla náročnou a 
úspěšnou rekonstrukcí. Díky pro-
jektu EU jsme se mohli stát další 
MŠ, která byla zrekonstruována 
tak, aby co nejlépe sloužila 
dětem. Rekonstrukcí byly změ-
něny prostory bývalé tělocvičny, 
jídelny i části tříd bývalé MŠ.

Pedagogickým zaměřením naší 
MŠ je princip Zdravé školy a pro-
žitkového učení. To vše nám nové 
prostory umožňují. V prostorách 
bývalé tělocvičny vznikly tři krás-
né třídy a v části bývalé MŠ je 
třída čtvrtá. Všechny třídy jsou 
jinak barevně laděné, součástí 
tříd je sociální zařízení a šatny. 

První část třídy využíváme k 
tvoření. Děti mají prostor pro 
vlastní nápady a svou fantazii. U 
stolečků modelují, malují, kreslí a 
učí se. Součástí této části je i in-
teraktivní tabule. Interaktivní ta-
bule máme již dvě, ve třídě před-
školáků a ve třídě věkové skupiny 
4-5 let. Interaktivní tabule využí-
váme při vzdělávání a pracujeme 
především s programy Školka 
hrou. 

Další část třídy, tu prostornější 
s kobercem, využíváme pro cvi-
čení, pohybové hry a volné hry 
dětí, které jsou nedílnou součástí 
jejich života v MŠ. Učí se tak 
socializaci a kooperaci s ostatní-
mi dětmi. 

Prostor je velmi prakticky do-
plněn nábytkem, kde děti na vše 
dosáhnou a můžou si tak zvolit 
hračku, se kterou si chtějí hrát, z 
knihovny vyndat knížku či vzít si 
stavebnici. Vše je tak založeno na 
volbě dětí, nabízíme jim aktivity, 
ale rozhodnutí, s čím a jak si bu-
dou hrát či se učit, zaleží pouze 
na nich. Naše školka je vybavena 
velmi zajímavými stavebnicemi, 
které dětem rozvíjí jemnou 
motoriku, zrakové vnímání a fan-
tazii. 

Moderní školka a nové trendy ve vzdělávání

veny hracími prvky ze dřeva, ven-
kovními sprchami pro osvěžení v 
parných dnech, pítky, dopravním 
hřištěm a venkovním chodníkem, 
který děti naplní přírodninami 
(šiškami, kaštany, dřívky, kamínky 
atd.). Díky této přeměně zahrady 
bude environmentální vzdělávání 
v MŠ opravdu radostí. 

Za rekonstrukcí naší MŠ bylo 
mnoho práce ať už zaměstnanců 
či zástupců města. Rekonstrukce 
však dopadla úspěšně. Důkazem 
toho jsou šťastné tváře našich 
dětí, spokojení rodiče a nadšení 
pedagogové. 

Markéta Neumanová,
zástupkyně ZŠ a MŠ Žandov

Čtenářský klub v naší škole
Od 16. 1. 2019 probíhá v naší 

škole v rámci odpolední aktivity 
tzv. Čtenářský klub. Navštěvuje 
ho 17 žáků od 1. do 5. třídy. Klub 
probíhá pod vedením paní uči-
telky Renaty Vítů a děti se schá-
zejí každou středu od 13.30 do 
15.00 ve třídě 1. A. Cílem této 
aktivity je rozvoj čtenářské gra-
motnosti našich dětí a zlepšení 
jejich vyjadřovacích schopností. V 
dnešním světě počítačů, mobilů a 
tabletů abychom pohledali děti, 
které si rády a samy od sebe 
čtou. Je to spíš jako hledat jehlu v 
kupce sena. Proto pro mě byla 
role vedoucí čtenářského klubu 
velkou výzvou, i když přiznávám, 
že na samém počátku byly i oba-
vy z toho, zda se vůbec někdo do 

klubu přihlásí a zda ho vůbec 
zaujme. Po prvním proběhlém klu-
bu se ale moje obavy rozplynuly a 
všechna další setkání si užívám 
nejen já, ale myslím, že i děti. 

Jednotlivá setkání klubu jsou 
připravována pečlivě a dlouho do-
předu. Každý klub se věnuje jiné 
čtenářské aktivitě. Začali jsme 
nejdříve tím, že jsme si stanovili 
pravidla klubu a učili se vyprávět 
ostatním, o čem a co doma čte-
me. Potřebovali jsme se zbavit 
studu a trémy mluvit před někým. 
Za sebou již máme práci s hlav-
ním hrdinou, dětskou detektivku, 
práci s podvojným deníkem, vy-
mýšlení pohádkového příběhu aj. 
Při dalších setkáních se mohou 
děti těšit na práci s příběhem, po-

hádkou, komiksem a věnovat se 
budeme určitě i žánru jako je sci-
fi, kniha se zvířecím hrdinou, po-
věst, báje aj. Zároveň se také 
chystáme strávit odpoledne v na-
ší krásné žandovské knihovně.

Celou aktivitu klubu bych moc 
ráda završila výrobou tzv. LAP-
BOOKŮ, což je "kniha", složená z 
mnoha interaktivních prvků (sklá-
daček), které spojuje společné té-
ma. Jednotlivé části této "knihy" 
obsahují důležité a zajímavé in-
formace k tématu, o kterém děti 
četly. Název je odvozen od slov 

LAP = klín a BOOK = kniha, tedy 
"kniha do klína". 

V dalším školním roce se pak 
děti mohou těšit na návštěvu op-
ravdové paní spisovatelky. Pokud 
vše dobře dopadne, přijede nám 
do školy povyprávět o svém nád-
herném povolání spisovatelka 
dětských knih paní Daniela Kro-
lupperová. 

Moc se těším na další setkání 
v klubu!

Mgr. Renata Vítů,
ZŠ Žandov

Po dlouhých letech se podařilo 
umožnit dětem z naší školky ve 
Velké Bukovině zúčastnit se pla-
veckého výcviku. Díky ochotě a 
vstřícnosti  paní zástupkyně z MŠ 
Žandov mohou předškolní děti z 
naší MŠ jezdit společně s dětmi z 
MŠ Žandov každý čtvrtek do pla-
veckého bazénu v České Lípě, 
kde se pod vedením zkušených 
učitelů plavání budou 10 lekcí 

seznamovat s vodou a základy 
plavání. 

Jelikož z účasti na plavání jsou 
nadšeni nejen děti, ale i jejich ro-
diče, budeme doufat, že tato spo-
lupráce bude pokračovat i další 
roky.

Petra Hlaváčková,
ředitelka MŠ Velká Bukovina

Konečně na plavání!
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Nedílnou součástí, jak už bylo 
zmíněno, je využívání těchto 
prostor pro cvičení. Školka je vy-
bavena několika chodníky, které 
stimulují chodidla dětí svým od-
lišným povrchem a také chodníky, 
které rozvíjejí koordinaci pohybů 
a stabilitu dětí.  To vše doplňují 
různé druhy míčů, kroužků, šátků 
a dalšího sportovního vybavení.  

Pro práci s dětmi je příznivé, 
že celý prostor třídy můžeme vy-
užívat během hlavní činnosti celé 
dopoledne, jelikož pro odpočinek 
dětí máme matrace a lůžkoviny 
uloženy v praktických skříních. 
Abychom zabránili tomu, že si 
děti pomíchají lůžkoviny či mat-
race, vše mají označené svou 
značkou. Inspirovali jsme se ve 
školkách v Nizozemí, Finsku a 
Velké Británii, kde je takové řeše-
ní odpočinku dětí po dopoledních 
aktivitách naprosto běžné.  Veške-
rý prostor třídy se tak maximálně 
využije pro vzdělávání a hru dětí. 

Celý prostor nám čistí vzdu-
chotechnika, která odvádí vydý-
chaný vzduch a automaticky při 
zvýšených hodnotách oxidu uhli-
čitého se spíná. Tím je zajištěn 
neustále čistý vzduch ve třídách. 

Zahrady, které jsou z obou 
stran MŠ a byly též zrekonstruo-
vány. Prostory zahrad jsou vyba-

Naše MŠ prošla náročnou a 
úspěšnou rekonstrukcí. Díky pro-
jektu EU jsme se mohli stát další 
MŠ, která byla zrekonstruována 
tak, aby co nejlépe sloužila 
dětem. Rekonstrukcí byly změ-
něny prostory bývalé tělocvičny, 
jídelny i části tříd bývalé MŠ.

Pedagogickým zaměřením naší 
MŠ je princip Zdravé školy a pro-
žitkového učení. To vše nám nové 
prostory umožňují. V prostorách 
bývalé tělocvičny vznikly tři krás-
né třídy a v části bývalé MŠ je 
třída čtvrtá. Všechny třídy jsou 
jinak barevně laděné, součástí 
tříd je sociální zařízení a šatny. 

První část třídy využíváme k 
tvoření. Děti mají prostor pro 
vlastní nápady a svou fantazii. U 
stolečků modelují, malují, kreslí a 
učí se. Součástí této části je i in-
teraktivní tabule. Interaktivní ta-
bule máme již dvě, ve třídě před-
školáků a ve třídě věkové skupiny 
4-5 let. Interaktivní tabule využí-
váme při vzdělávání a pracujeme 
především s programy Školka 
hrou. 

Další část třídy, tu prostornější 
s kobercem, využíváme pro cvi-
čení, pohybové hry a volné hry 
dětí, které jsou nedílnou součástí 
jejich života v MŠ. Učí se tak 
socializaci a kooperaci s ostatní-
mi dětmi. 

Prostor je velmi prakticky do-
plněn nábytkem, kde děti na vše 
dosáhnou a můžou si tak zvolit 
hračku, se kterou si chtějí hrát, z 
knihovny vyndat knížku či vzít si 
stavebnici. Vše je tak založeno na 
volbě dětí, nabízíme jim aktivity, 
ale rozhodnutí, s čím a jak si bu-
dou hrát či se učit, zaleží pouze 
na nich. Naše školka je vybavena 
velmi zajímavými stavebnicemi, 
které dětem rozvíjí jemnou 
motoriku, zrakové vnímání a fan-
tazii. 

Moderní školka a nové trendy ve vzdělávání

veny hracími prvky ze dřeva, ven-
kovními sprchami pro osvěžení v 
parných dnech, pítky, dopravním 
hřištěm a venkovním chodníkem, 
který děti naplní přírodninami 
(šiškami, kaštany, dřívky, kamínky 
atd.). Díky této přeměně zahrady 
bude environmentální vzdělávání 
v MŠ opravdu radostí. 

Za rekonstrukcí naší MŠ bylo 
mnoho práce ať už zaměstnanců 
či zástupců města. Rekonstrukce 
však dopadla úspěšně. Důkazem 
toho jsou šťastné tváře našich 
dětí, spokojení rodiče a nadšení 
pedagogové. 

Markéta Neumanová,
zástupkyně ZŠ a MŠ Žandov

Čtenářský klub v naší škole
Od 16. 1. 2019 probíhá v naší 

škole v rámci odpolední aktivity 
tzv. Čtenářský klub. Navštěvuje 
ho 17 žáků od 1. do 5. třídy. Klub 
probíhá pod vedením paní uči-
telky Renaty Vítů a děti se schá-
zejí každou středu od 13.30 do 
15.00 ve třídě 1. A. Cílem této 
aktivity je rozvoj čtenářské gra-
motnosti našich dětí a zlepšení 
jejich vyjadřovacích schopností. V 
dnešním světě počítačů, mobilů a 
tabletů abychom pohledali děti, 
které si rády a samy od sebe 
čtou. Je to spíš jako hledat jehlu v 
kupce sena. Proto pro mě byla 
role vedoucí čtenářského klubu 
velkou výzvou, i když přiznávám, 
že na samém počátku byly i oba-
vy z toho, zda se vůbec někdo do 

klubu přihlásí a zda ho vůbec 
zaujme. Po prvním proběhlém klu-
bu se ale moje obavy rozplynuly a 
všechna další setkání si užívám 
nejen já, ale myslím, že i děti. 

Jednotlivá setkání klubu jsou 
připravována pečlivě a dlouho do-
předu. Každý klub se věnuje jiné 
čtenářské aktivitě. Začali jsme 
nejdříve tím, že jsme si stanovili 
pravidla klubu a učili se vyprávět 
ostatním, o čem a co doma čte-
me. Potřebovali jsme se zbavit 
studu a trémy mluvit před někým. 
Za sebou již máme práci s hlav-
ním hrdinou, dětskou detektivku, 
práci s podvojným deníkem, vy-
mýšlení pohádkového příběhu aj. 
Při dalších setkáních se mohou 
děti těšit na práci s příběhem, po-

hádkou, komiksem a věnovat se 
budeme určitě i žánru jako je sci-
fi, kniha se zvířecím hrdinou, po-
věst, báje aj. Zároveň se také 
chystáme strávit odpoledne v na-
ší krásné žandovské knihovně.

Celou aktivitu klubu bych moc 
ráda završila výrobou tzv. LAP-
BOOKŮ, což je "kniha", složená z 
mnoha interaktivních prvků (sklá-
daček), které spojuje společné té-
ma. Jednotlivé části této "knihy" 
obsahují důležité a zajímavé in-
formace k tématu, o kterém děti 
četly. Název je odvozen od slov 

LAP = klín a BOOK = kniha, tedy 
"kniha do klína". 

V dalším školním roce se pak 
děti mohou těšit na návštěvu op-
ravdové paní spisovatelky. Pokud 
vše dobře dopadne, přijede nám 
do školy povyprávět o svém nád-
herném povolání spisovatelka 
dětských knih paní Daniela Kro-
lupperová. 

Moc se těším na další setkání 
v klubu!

Mgr. Renata Vítů,
ZŠ Žandov

Po dlouhých letech se podařilo 
umožnit dětem z naší školky ve 
Velké Bukovině zúčastnit se pla-
veckého výcviku. Díky ochotě a 
vstřícnosti  paní zástupkyně z MŠ 
Žandov mohou předškolní děti z 
naší MŠ jezdit společně s dětmi z 
MŠ Žandov každý čtvrtek do pla-
veckého bazénu v České Lípě, 
kde se pod vedením zkušených 
učitelů plavání budou 10 lekcí 

seznamovat s vodou a základy 
plavání. 

Jelikož z účasti na plavání jsou 
nadšeni nejen děti, ale i jejich ro-
diče, budeme doufat, že tato spo-
lupráce bude pokračovat i další 
roky.

Petra Hlaváčková,
ředitelka MŠ Velká Bukovina

Konečně na plavání!
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Příběh o robotovi 
Autor: Pepíček Fuit (3. třída)

Zjistil jsem, že držím robota za 
nohu. Robot řekl: „Pusť mě! Když 
mě pustíš, splním ti jedno přání!“ 
A protože jsem byl ospalý a ne-
chtělo se mi vstávat, řekl jsem: 
„Víš ty co, tak jdi za mě do ško-
ly!“ Robot na to odpověděl: „To 
je maličkost.“ Během chvilky se z 
něj stal stejný kluk jako já. Tak 
jsem si spokojeně lehl zase do po-
stele, ale pro jistotu jsem ještě na 
robota zavolal: „ A ještě mi pro-
sím přines nějaké ty jedničky!“

Odpoledne přišel robot ze ško-
ly, vešel do mého pokoje a podal 

Není to tak dlouho, co mi 
maminka povlékla mou peřinu a 
polštář do nového povlečení s ro-
boty, které jsem dostal od Ježíška. 
Krásně se mi v něm spalo. Jed-
noho dne jsem se však probudil a 
uslyšel podivné dupání. Zjistil jsem, 
že někdo je v mém pokoji. Odhr-
nul jsem peřinu s robotím povle-
čením a zjistil jsem, že jeden z ro-
botů, ten největší, z povlečení zmi-
zel. Vlastně ne tak docela. Ten 
robot stál vedle mé postele. Chtěl 
jsem se protáhnout a najednou 
jsem se dotkl něčeho kovového.

mi nejistě mou žákovskou knížku. 
Nevěřícně jsem vyvalil oči. Byly v 
ní dvě pětky a poznámka za pití 
oleje. Robot mi začal vyprávět, jak 
si o přestávce musel přece dobít 
energii a tak se napil oleje. Děti si 
toho ale prý všimly a zavolaly 
záchranku. Dostal jsem poznám-
ku, neboť u záchranky uznali, že 
pití řepkového oleje je sice trochu 
nevhodná svačina, ale není ne-
bezpečná. „A z čeho máš ty pět-
ky,“ zeptal jsem se. „No ta první 
je z přírodovědy. Protože jsem na 
otázku paní učitelky, co je to tu-

lipán odpověděl, že asi druh oleje, 
ale že ten jsem ještě nezkoušel. 
Druhá pětka je z matematiky. Pa-
ní učitelka mi dala z legrace pří-
klad 1+1.“ „ A co jsi odpověděl? 
„No řekl jsem, že jeden šroubek a 
jeden šroubek rovná se velká dáv-
ka oleje“. 

Tak jsem byl nakonec moc rád, 
že se robot vrátil zpátky na moje 
povlečení a já si v duchu řekl: „Do 
školy už budu pořád chodit radši 
jen já a ne žádný dvojník!“... „No 
jo, ale co si přát příště?“

Sedmáci a osmáci na exkurzi v Liberci
vu muzea doporučujeme.

Žáci sedmé třídy navštívili libe-
reckou botanickou zahradu, pro-
tože právě botanika je hlavní čás-
tí hodin přírodopisu v tomto škol-
ním roce. Nejvíce děti zaujalo od-
dělení tropů a kaktusy.

Mgr. Hana Havlíková,
ZŠ Horní Police

Město Liberec má bohatou prů-
myslovou minulost i současnost. 
Příležitost seznámit se s Libercem 
průmyslovým nabízí technické 
muzeum. Osmáci si prohlédli ex-
pozice jízdních kol, motocyklů a 
automobilů. Součástí muzea jsou 
i historické prostředky hromadné 
dopravy. Část muzea je věnována 
historii textilního průmyslu v Li-
berci a moderním odvětvím. Děti 
viděly dokonale zrestaurované ve-
terány a mohly sledovat vývoj do-
pravních prostředků. Každému, 
kdo se zajímá o veterány, návště-

Tento příběh si vymyslel Pepíček, který dochází do Čtenářského klubu v ZŠ Žandov. Při jedné čtenářské aktivitě dostaly děti za úkol rozhlédnout 
se doma po svém pokoji a vymyslet příběh o něčem, co v pokoji uvidí.  

Školní stravování
max. 4x vepřové maso, 2-3x ryby, 
2x sladký pokrm, 4x bezmasý ze-
leninový nebo luštěninový pokrm 
(luštěniny jako hlavní jídlo nebo 
jídlo s jejich přídavkem musí být 
zařazeno 1-2x v měsíci). Zbývají-
cích 4-5 dnů se nestanovuje kon-
krétní druh masa. Libovolně lze 
zařadit hovězí, telecí, skopové, 
jehněčí, zvěřinu. ND zakazuje uze-
niny ve školním stravování jak v 
polévkách, tak i v hlavním chodu. 
V rámci příloh jsou preferovány 
obiloviny – 7x v měsíci (rýže, kus-
kus, kroupy, bulgur, jáhly, pohan-
ku, těstoviny – lépe celozrnné, 
chléb-celozrnný, vícezrnný kned-
lík). Houskové knedlíky z bílé mou-
ky doporučují maximálně 2x do 
měsíce. S ohledem na stále nedo-
statečnou konzumaci zeleniny 
dětskou populací je této kategorii 
potravin při sestavování jídelníč-
ků věnována přednostní pozor-
nost. Čerstvou zeleninou jsou mí-
něny saláty, čerstvá krájená zele-
nina nebo obloha a doporučuje 
se k obědu 8x za měsíc. Zeleninu 
tepelně upravenou pak minimál-
ně 4x měsíčně. Kladně je hodno-
cena nápaditost pokrmů, regio-
nální pokrmy ze sezónních potra-
vin. 

U přesnídávek a svačin v ma-
teřské škole nám ND doporučuje 
měsíční četnost luštěninových a 
zeleninových pomazánek 4x, rybí 
pomazánky 2x, obilné kaše (vloč-
ky, jáhly, kukuřičná krupice, rýže, 
pohanka, špalda apod.) 2x, celo-
zrnné, vícezrnné, žitné pečivo vč. 
chleba 8x. Zelenina nebo ovoce 
by měly být vždy součástí svačin, 
naopak vůbec by neměly být za-
řazeny paštiky nebo uzeniny. 

Pokud ŠJ kritéria plní, zname-
ná to, že jsou jídelníčky na zákla-

Úvodem bych použila známé 
české rčení: „Není na světě člo-
věk ten, aby se zavděčil lidem 
všem.“ Už vůbec ne, pokud jde o 
stravování. Každý člověk má jiné 
chuťové buňky, každé dítě má 
jiné stravovací návyky z rodiny. 
Školní stravování se při sestavo-
vání jídelníčku řídí vyhláškou č. 
107/2005 Sb. o školním stra-
vování a také nutričním doporu-
čením ministerstva zdravotnictví 
pro ŠJ. Je to sice doporučení, ale 
pokud přijde kontrolní orgán, 
kontroluje jídelníček právě dle 
tohoto doporučení. 

Cílem metodiky ND (nutriční 
doporučení) je pomoci školním jí-
delnám při vytváření jídelníčků, 
které odpovídají zásadám zdravé 
výživy. Je zaměřena především na 
odstranění případných hrubých 
nedostatků ve frekvenci a složení 
podávaných pokrmů. ND má us-
měrňovat a vést ŠJ směrem k nu-
tričně vyváženému a pestrému jí-
delníčku. Metodika nám udává 
doporučenou měsíční četnost 
polévek, hlavních jídel, příloh a 
svačin s přesnídávkami pro děti 
MŠ. Také doporučuje nabídku 
neslazených nemléčných nápojů a 
k nim jako druhou volbu libovol-
ný mléčný nebo slazený nemléčný 
nápoj. ND popisuje 20 stravova-
cích dnů v měsíci. V průběhu mě-
síce bychom měli zařadit alespoň 
12x zeleninovou polévku, 3-4x 
luštěninovou. Zavářky v polévce 
typu jáhly, vločky, krupky, pohan-
ka, bulgur, kuskus mají být zařa-
zeny 4x do měsíce. Zbývá nám 
tedy 4-5 polévek dle vlastního vý-
běru. Nezbytné jsou ovšem ještě 
1-2x do měsíce polévky rybí. U 
hlavních jídel by měla být nabíd-
ka: min. 3x drůbeží a králičí maso, 

dě metodiky ND hodnoceny jako 
velmi dobré či výborné. Kladné 
musí být také slovní hodnocení a 
hodnocení při namátkových kon-
trolách. To provádějí odborní za-
městnanci orgánů veřejného zdra-
ví (zaměstnanci KHS a Státního 
zdravotního ústavu) na základě 
přesně stanovených pravidel bo-
dování. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. sta-
novuje, že dítě ZŠ má nárok 
odebrat 1 dotovaný oběd denně a 
dítě MŠ má nárok na 1 přesní-
dávku, 1 oběd a 1 svačinku denně 
a to pouze při pobytu v zařízení. 
První den neplánované nepřítom-
nosti strávníka ve škole povoluje 
tato vyhláška stravu odebrat, dal-
ší dny absence musí rodič stráv-
níka omluvit, jinak mu bude na-
účtována plná cena oběda. Pří-
loha číslo 1 vyhlášky určuje výži-
vové normy pro školní stravování 
tzv. spotřební koš. Spotřební koš 
je průměrná měsíční spotřeba vy-
braných druhů potravin na stráv-
níka a den v gramech podle věku 
strávníka. Sledujeme: maso, ryby, 
mléko tekuté, mléčné výrobky, tu-
ky volné, cukr volný, zelenina, ovo-
ce, brambory a luštěniny. Toleran-
ce plnění spotřebního koše je 
+, - 25% s výjimkou tuků a cukru, 
kde je doporučeno držet se cca 
75%. Naopak u ovoce, zeleniny a 
luštěnin může doporučená hod-
nota přesáhnout i výši 125%.  

Uvědomujeme si, že výživové 
návyky dětiček z mateřinky vzni-
kají právě v naší jídelně, kde se 
děti stravují z větší části dne. Sna-
žíme se vytvářet vyvážené jídel-

níčky. Děti jsou ve výběru jídel 
spíše konzervativní. Nemají rády 
nové věci a než přijdou novému 
jídlu na chuť, potřebují ho ochut-
nat až 10x! Mohu ale říci, že naše 
paní kuchařky přistupují k přípra-
vě pokrmů s láskou a s velkou sna-
hou uspokojit všechny strávníky. 
Největší odměnou za naši práci 
jsou zástupy dětí pro přídavky a 
pochvaly z úst dětiček ať z ma-
teřské, nebo základní školy. Třeš-
ničkou na dortíku je pak řád zlaté 
vařečky a zvláštní ocenění pro 
naší Leničku Vršovskou za nejlep-
ší polévky na světě. 

Jednou za 2 roky si nechává-
me dobrovolně hodnotit jídelníč-
ky pracovnicí KHS. V letošním ro-
ce už jsme to také stihli a máme 
zhodnocené lednové jídelníčky. A 
s velkým potěšením s vámi mu-
sím sdílet naší radost.  Cituji ze zprá-
vy: „ Z předložených jídelníčků za 
měsíc leden 2019 lze konstatovat, 
že sestavování a pestrost jídelníč-
ků je na výborné úrovni, jak u při-
pravovaných obědů, tak přesnídá-
vek a odpoledních svačin.“ A to 
je opravdu silná motivace do naší 
další práce. Celou zprávu z KHS si 
můžeme přečíst na webu školy 
zszandov.cz.

Děkuji všem kuchařinkám za 
jejich pracovitost, ochotu, laska-
vost a obětavost. Jsem prostě skvě-
lý team. Také děkuji p. ředitelce 
Kamile Nacházelové za podporu 
a zřizovateli Městu Žandov za no-
vou zrekonstruovanou školní jídel-
nu a kuchyň.

Monika Kucharovičová,
vedoucí strav. ZŠ a MŠ Žandov

mie. Žáci vyjíždějí na zápasy, kdy 
se dostávají první výsledky jejich 
častých tréninků, sehranosti a 
hlavně lásce k tomuto sportu. Pan 
Toráň má opravdu srdce na správ-
ném místě, neboť děti a žáky tré-
nuje zcela zdarma. Značí o tom i 
fakt, že děti a žáci se nemohou 
tréninku nabažit a každý den se 
ptají, jestli mají dnes trénink.

Bc. Pavla Hlůžková,
učitelka MŠ, vychovatelka

Velké poděkování patří panu 
Toráňovi za jeho aktivity, které 
pro děti a žáky z MŠ a ŠD Horní Po-
lice ve svém volnu dělá. Pod jeho 
vedením vznikl nově kroužek pro 
děti z MŠ, kdy se učí dovednos-
tem florbalu, zlepšují si své fyzic-
ké síly, postřeh a celkovou kon-
dici. Pro žáky ŠD již tento kroužek 
provozuje druhým rokem pod 
názvem FBC JESTŘÁBI HORNÍ PO-
LICE. Podařilo se náš tým JESTŘÁ-
BŮ zařadit do florbalové akade-

FLORBALOVÝ KROUŽEK V MŠ A ŠD HORNÍ POLICE
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Příběh o robotovi 
Autor: Pepíček Fuit (3. třída)

Zjistil jsem, že držím robota za 
nohu. Robot řekl: „Pusť mě! Když 
mě pustíš, splním ti jedno přání!“ 
A protože jsem byl ospalý a ne-
chtělo se mi vstávat, řekl jsem: 
„Víš ty co, tak jdi za mě do ško-
ly!“ Robot na to odpověděl: „To 
je maličkost.“ Během chvilky se z 
něj stal stejný kluk jako já. Tak 
jsem si spokojeně lehl zase do po-
stele, ale pro jistotu jsem ještě na 
robota zavolal: „ A ještě mi pro-
sím přines nějaké ty jedničky!“

Odpoledne přišel robot ze ško-
ly, vešel do mého pokoje a podal 

Není to tak dlouho, co mi 
maminka povlékla mou peřinu a 
polštář do nového povlečení s ro-
boty, které jsem dostal od Ježíška. 
Krásně se mi v něm spalo. Jed-
noho dne jsem se však probudil a 
uslyšel podivné dupání. Zjistil jsem, 
že někdo je v mém pokoji. Odhr-
nul jsem peřinu s robotím povle-
čením a zjistil jsem, že jeden z ro-
botů, ten největší, z povlečení zmi-
zel. Vlastně ne tak docela. Ten 
robot stál vedle mé postele. Chtěl 
jsem se protáhnout a najednou 
jsem se dotkl něčeho kovového.

mi nejistě mou žákovskou knížku. 
Nevěřícně jsem vyvalil oči. Byly v 
ní dvě pětky a poznámka za pití 
oleje. Robot mi začal vyprávět, jak 
si o přestávce musel přece dobít 
energii a tak se napil oleje. Děti si 
toho ale prý všimly a zavolaly 
záchranku. Dostal jsem poznám-
ku, neboť u záchranky uznali, že 
pití řepkového oleje je sice trochu 
nevhodná svačina, ale není ne-
bezpečná. „A z čeho máš ty pět-
ky,“ zeptal jsem se. „No ta první 
je z přírodovědy. Protože jsem na 
otázku paní učitelky, co je to tu-

lipán odpověděl, že asi druh oleje, 
ale že ten jsem ještě nezkoušel. 
Druhá pětka je z matematiky. Pa-
ní učitelka mi dala z legrace pří-
klad 1+1.“ „ A co jsi odpověděl? 
„No řekl jsem, že jeden šroubek a 
jeden šroubek rovná se velká dáv-
ka oleje“. 

Tak jsem byl nakonec moc rád, 
že se robot vrátil zpátky na moje 
povlečení a já si v duchu řekl: „Do 
školy už budu pořád chodit radši 
jen já a ne žádný dvojník!“... „No 
jo, ale co si přát příště?“

Sedmáci a osmáci na exkurzi v Liberci
vu muzea doporučujeme.

Žáci sedmé třídy navštívili libe-
reckou botanickou zahradu, pro-
tože právě botanika je hlavní čás-
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ním roce. Nejvíce děti zaujalo od-
dělení tropů a kaktusy.

Mgr. Hana Havlíková,
ZŠ Horní Police

Město Liberec má bohatou prů-
myslovou minulost i současnost. 
Příležitost seznámit se s Libercem 
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Tento příběh si vymyslel Pepíček, který dochází do Čtenářského klubu v ZŠ Žandov. Při jedné čtenářské aktivitě dostaly děti za úkol rozhlédnout 
se doma po svém pokoji a vymyslet příběh o něčem, co v pokoji uvidí.  

Školní stravování
max. 4x vepřové maso, 2-3x ryby, 
2x sladký pokrm, 4x bezmasý ze-
leninový nebo luštěninový pokrm 
(luštěniny jako hlavní jídlo nebo 
jídlo s jejich přídavkem musí být 
zařazeno 1-2x v měsíci). Zbývají-
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jehněčí, zvěřinu. ND zakazuje uze-
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V rámci příloh jsou preferovány 
obiloviny – 7x v měsíci (rýže, kus-
kus, kroupy, bulgur, jáhly, pohan-
ku, těstoviny – lépe celozrnné, 
chléb-celozrnný, vícezrnný kned-
lík). Houskové knedlíky z bílé mou-
ky doporučují maximálně 2x do 
měsíce. S ohledem na stále nedo-
statečnou konzumaci zeleniny 
dětskou populací je této kategorii 
potravin při sestavování jídelníč-
ků věnována přednostní pozor-
nost. Čerstvou zeleninou jsou mí-
něny saláty, čerstvá krájená zele-
nina nebo obloha a doporučuje 
se k obědu 8x za měsíc. Zeleninu 
tepelně upravenou pak minimál-
ně 4x měsíčně. Kladně je hodno-
cena nápaditost pokrmů, regio-
nální pokrmy ze sezónních potra-
vin. 

U přesnídávek a svačin v ma-
teřské škole nám ND doporučuje 
měsíční četnost luštěninových a 
zeleninových pomazánek 4x, rybí 
pomazánky 2x, obilné kaše (vloč-
ky, jáhly, kukuřičná krupice, rýže, 
pohanka, špalda apod.) 2x, celo-
zrnné, vícezrnné, žitné pečivo vč. 
chleba 8x. Zelenina nebo ovoce 
by měly být vždy součástí svačin, 
naopak vůbec by neměly být za-
řazeny paštiky nebo uzeniny. 

Pokud ŠJ kritéria plní, zname-
ná to, že jsou jídelníčky na zákla-

Úvodem bych použila známé 
české rčení: „Není na světě člo-
věk ten, aby se zavděčil lidem 
všem.“ Už vůbec ne, pokud jde o 
stravování. Každý člověk má jiné 
chuťové buňky, každé dítě má 
jiné stravovací návyky z rodiny. 
Školní stravování se při sestavo-
vání jídelníčku řídí vyhláškou č. 
107/2005 Sb. o školním stra-
vování a také nutričním doporu-
čením ministerstva zdravotnictví 
pro ŠJ. Je to sice doporučení, ale 
pokud přijde kontrolní orgán, 
kontroluje jídelníček právě dle 
tohoto doporučení. 

Cílem metodiky ND (nutriční 
doporučení) je pomoci školním jí-
delnám při vytváření jídelníčků, 
které odpovídají zásadám zdravé 
výživy. Je zaměřena především na 
odstranění případných hrubých 
nedostatků ve frekvenci a složení 
podávaných pokrmů. ND má us-
měrňovat a vést ŠJ směrem k nu-
tričně vyváženému a pestrému jí-
delníčku. Metodika nám udává 
doporučenou měsíční četnost 
polévek, hlavních jídel, příloh a 
svačin s přesnídávkami pro děti 
MŠ. Také doporučuje nabídku 
neslazených nemléčných nápojů a 
k nim jako druhou volbu libovol-
ný mléčný nebo slazený nemléčný 
nápoj. ND popisuje 20 stravova-
cích dnů v měsíci. V průběhu mě-
síce bychom měli zařadit alespoň 
12x zeleninovou polévku, 3-4x 
luštěninovou. Zavářky v polévce 
typu jáhly, vločky, krupky, pohan-
ka, bulgur, kuskus mají být zařa-
zeny 4x do měsíce. Zbývá nám 
tedy 4-5 polévek dle vlastního vý-
běru. Nezbytné jsou ovšem ještě 
1-2x do měsíce polévky rybí. U 
hlavních jídel by měla být nabíd-
ka: min. 3x drůbeží a králičí maso, 

dě metodiky ND hodnoceny jako 
velmi dobré či výborné. Kladné 
musí být také slovní hodnocení a 
hodnocení při namátkových kon-
trolách. To provádějí odborní za-
městnanci orgánů veřejného zdra-
ví (zaměstnanci KHS a Státního 
zdravotního ústavu) na základě 
přesně stanovených pravidel bo-
dování. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. sta-
novuje, že dítě ZŠ má nárok 
odebrat 1 dotovaný oběd denně a 
dítě MŠ má nárok na 1 přesní-
dávku, 1 oběd a 1 svačinku denně 
a to pouze při pobytu v zařízení. 
První den neplánované nepřítom-
nosti strávníka ve škole povoluje 
tato vyhláška stravu odebrat, dal-
ší dny absence musí rodič stráv-
níka omluvit, jinak mu bude na-
účtována plná cena oběda. Pří-
loha číslo 1 vyhlášky určuje výži-
vové normy pro školní stravování 
tzv. spotřební koš. Spotřební koš 
je průměrná měsíční spotřeba vy-
braných druhů potravin na stráv-
níka a den v gramech podle věku 
strávníka. Sledujeme: maso, ryby, 
mléko tekuté, mléčné výrobky, tu-
ky volné, cukr volný, zelenina, ovo-
ce, brambory a luštěniny. Toleran-
ce plnění spotřebního koše je 
+, - 25% s výjimkou tuků a cukru, 
kde je doporučeno držet se cca 
75%. Naopak u ovoce, zeleniny a 
luštěnin může doporučená hod-
nota přesáhnout i výši 125%.  

Uvědomujeme si, že výživové 
návyky dětiček z mateřinky vzni-
kají právě v naší jídelně, kde se 
děti stravují z větší části dne. Sna-
žíme se vytvářet vyvážené jídel-

níčky. Děti jsou ve výběru jídel 
spíše konzervativní. Nemají rády 
nové věci a než přijdou novému 
jídlu na chuť, potřebují ho ochut-
nat až 10x! Mohu ale říci, že naše 
paní kuchařky přistupují k přípra-
vě pokrmů s láskou a s velkou sna-
hou uspokojit všechny strávníky. 
Největší odměnou za naši práci 
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Toráňovi za jeho aktivity, které 
pro děti a žáky z MŠ a ŠD Horní Po-
lice ve svém volnu dělá. Pod jeho 
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děti z MŠ, kdy se učí dovednos-
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ké síly, postřeh a celkovou kon-
dici. Pro žáky ŠD již tento kroužek 
provozuje druhým rokem pod 
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Sebeobranný systém KRAVMA-
GA jsme měli možnost vyzkoušet 
na vlastní kůži ve školní družině 
Horní Police. S její ukázkou k nám 
zavítal Nikola Slovák, který je mist-
rem ve svém oboru. Poučil nás, jak 

vycítit nebezpečnou situaci a jak 
se v ní nejlépe zachovat. Jen věří-
me, že nás žádná taková situace 
jen tak nepotká!

Bc. Pavla Hlůžková,
učitelka MŠ, vychovatelka
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Návštěva firmy Sauer
stali pohoštění a otevřeli si dárky 
pod stromečkem a sladkosti za kte-
ré moc děkujeme. V Saueru se 
nám  líbilo a těšíme se na návště-
vu v příštím roce.

Za kolektiv dětí a zaměstnanců

Bc. Pavla Hlavničková

Před Vánocemi jsme se se tří-
dou Včelek z MŠ Horní Police šli 
podívat do Sauera v Žandově, kde 
pracují naši rodiče. Prohlédli jsme 
si novou výrobní halu a všem za-
městnancům i návštěvníkům jsme 
zazpívali vánoční koledy. Za to, 
jak hezky jsme zpívali, jsme do-

Ukázka sebeobranného 
systému KRAVMAGA

Základní škola a mateřská škola Žandov,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Kostelní 200, Žandov 471 07 

Bližší informace na www.zszandov.cz

Zápis do 1. třídy
proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hod

Zápis do mateřské školy
proběhne v pondělí 6. května 2019 od 10.00 do 11.30 hod

daleké tělocvičně (T.J. Lokomo-
tiva) probíhá protahování a mí-
čové hry.

Veškeré vybavení, včetně bruslí 
a helmy, je dětem zapůjčeno, a 
tak se mohou plně věnovat hrám 
a rozvíjení svých pohybových schop-

V naší školce dbáme i o spor-
tovní vyžití a orientaci našich dětí 
na sport a pohybové aktivity, a to 
například bruslením, plaváním… . 
Naše Včeličky se v současné době 
účastní lekcí bruslení na stadionu 
v České Lípě. Následně ještě v ne-

Hurá na brusle se školkou v Horní Polici
ní prodloužíme do půlky března. 
Potom nás čeká 10 lekcí plavání. 
Na tyto sportovní akce se děti vel-
mi těší.

Petra Potenská,
učitelka MŠ Horní Police

ností a dovedností. A to vše pod 
dohledem zkušených lektorů. Tato 
akce je pro rodiče bezplatná neboť 
je placená z dotace

Za krásných 10 lekci už umíme 
bruslit a základy bruslení budeme 
jen zdokonalovat, neboť si brusle-

Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Jezvé 137, 471 08 Jezvé, tel.: 487 861 335, 731 526 909
e-mail: zsstruznice@zsstruznice.cz,  www.zsstruznice.cz

Den otevřených dveří
Zve všechny rodiče na

21. 3. 2019 od 9.00 – 17.00 hod.

Čeká Vás:

ukázka výukových hodin s prohlídkou školy
odpoledne pro předškoláky a rodiče, jarní dílnička

Těší se na Vás kolektiv žáků a zaměstnanců školy

Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Jezvé 137, 471 08 Jezvé, tel.: 487 861 335, 731 526 909
e-mail: zsstruznice@zsstruznice.cz,  www.zsstruznice.cz
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Den otevřených dveří
Zve všechny rodiče na

21. 3. 2019 od 9.00 – 17.00 hod.

Čeká Vás:

ukázka výukových hodin s prohlídkou školy
odpoledne pro předškoláky a rodiče, jarní dílnička

Těší se na Vás kolektiv žáků a zaměstnanců školy
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Sněhuláci pro Afriku
ky byly použity na výzdobu školy. 
Čtvrteční odpoledne patřilo krát-
ké společné besedě o smyslu a vý-
znamu této charitativní akce.

Společně jsme prožili dva vel-
mi pěkné dny a odnesli si příjem-
ný pocit, že jsme pomohli dobré 
věci.

Lenka Kolstrunková, 
ředitelka ZŠ Stružnice

I v letošním školním roce se 
naše škola zapojila do projektu 
„Sněhuláci pro Afriku“.

Této charitativní akci se věnu-
jeme již několik let. Žáci přinesou 
určený finanční příspěvek, který za-
šleme na účet pořádající ostravs-
ké organizace. Celkem jsme letos 
vybrali 900 Kč. 

V hodinách pracovních činnos-
tí žáci vyráběli sněhuláky z roz-
ličných materiálů. Všechny výrob-

Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Jezvé 137, 471 08 Jezvé, tel.: 487 861 335, 731 526 909
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v červenci pak pšenice z rybářské 
buňky u karlovského rybníku.         
V dubnu a květnu se uskutečnily 
v hospodě U Karbouse Country 
zábavy s plným sálem. V prosinci 
byly obnoveny sněhové radován-
ky na Blažáku. Napadl sníh, mrzlo 
až praštělo, desítky nadšenců sáň-
kovaly (s bohatým občerstvením) 
až do večerních hodin.

Aby se zamezilo četným černým 
skládkám v katastru obce, uzavře-
la Obec smlouvu o likvidaci odpa-
dů s českolipskou firmou Jeřala. 
Obecní úřad ve spolupráci s JZD 
nechal vyhloubit stružku na spod-
ní straně polí nad domy od Růžič-
ků k Pokorným, neboť docházelo 
k jejich zaplavování po větších deš-
tích. Objekt bývalé hospody u kos-
tela v Malé Bukovině koupila fir-
ma Tvinko. V tomto roce došlo i ke 
změnám majitelů několika domků 
v našich obcích. Prasklý vodovod 
u vodárny se opravoval   v lednu i 
únoru. ČSAD zrušila dalších 5 au-
tobusových spojů přes obec. Kaž-
dé všední ráno tak jezdí Avie 

Prohlubující se krize v místním 
JZD způsobila vyšší nezaměstna-
nost v obci. Zimní údržbu provádí 
traktorem místní družstvo, ve kte-
rém však už nezbývají peníze na 
výplaty. Výrobna uzenin a zpra-
cování masa ve Starém Šachově 
byla pronajata. Dochází k likvida-
ci potřebných i nepotřebných ze-
mědělských strojů. Poměrně poz-
dě, až 20. srpna, začaly žně ozi-
mého ječmene a řepky na ně-
kolika málo hektarech. Kdysi slav-
né JZD, s předsedou odměněným 
Řádem práce, spělo k neslavnému 
konci. Byly pronajaty kravíny, vep-
řín i husárna. Začátkem září přijeli 
zástupci Finančního úřadu v Dě-
číně a kvůli neschopnosti place-
ní zajistili v JZD několik strojů v 
truhlárně a další mechanizaci. Jí-
delnu družstva si pronajala jistá 
děčínská firma, která pekla oblí-
bené brambůrky. Špatný rok uzav-
řel sám předseda, který v pátek 
13. prosince havaroval s posled-
ním vozem družstva Škodou Fa-
vorit. 

Daří se sportovcům. Fotbalis
té mají 4 týmy – A mužstvo, B 
mužstvo, dorost a žáky. Na úno-
rové výroční schůzi v hospodě U Kar-
bouse bylo 70 členů, zástupci ob-
ce a sponzoři. Tři občané, kteří 
jako devítiletí přišli v roce 1945 
s rodiči v rámci dosídlování pohra-
ničí, oslavili 60. narozeniny. Spor-
tovci je za jejich dlouholetou čin-
nost odměnili dárkovými koši.

V červnu A-tým slavil postup 
do okresního přeboru. O prázdni-
nách využívali prostory hřiště a ka-
bin děti z Litoměřicka jako tábor, 
což bylo vítaným přilepšením spor-
tovní pokladny. V říjnu se dělaly 
na louce za spodní brankou úpra-
vy na tréninkové hřiště a do kabin 
byly namontovány elektrické pří-
motopy. 

Bukovinské střípky a klípky: 
v březnu se ztráceli králíci a sle-
pice z místních drobnochovů, 

-

z místního JZD s dětmi do škol 
v Habarticích a Benešově, protože 
děti by musely chodit pěšky stej-
ně jako v letech 1945-1949. 

V červnových volbách do Par-
lamentu s vysokou volební účastí 
84% zvítězila v obci ČSSD s 33% 
hlasů, následována ODS s 25%, 
komunisty s 16% a republikány s 
12%. Dalších 5 stran získalo do 
5%. V listopadových volbách do 
Senátu při 30% volební účasti 
zvítězil pan Egon Lánský za ČSSD, 
který se za okres Děčín stal se-
nátorem.

Počasí začalo lednovými mrazy 
(až -16 °C), které pokračovaly až 
do dubna. Sněžit začalo až v půli 
února a sníh padal i koncem břez-
na. Podle meteorologů to byla 
sedmá největší zima ve dvacátém 
století. Nejkrutější zima panovala 
v roce 1929, kdy bylo u Českých Bu-
dějovic naměřeno -42 °C. Jaro za-
čalo až v půli dubna, teploty vy-
stoupily na 15 °C a o týden poz-
ději již bylo 26 °C. Květen začal 
bouřkami a krupobitím a končil pří-

jemným letním počasím. Na Me-
darda už bylo 32 °C, následující 
bouřka s kroupami pak rozvodnila 
potok v dolní části obce. Poté doš-
lo k ochlazení a poslední týden 
před prázdninami bylo pouhých 
13 °C. Začátek prázdnin byl dešti-
vý a chladný, srpen byl zpočát-
ku teplý s bouřkami až do konce 
prázdnin. Září bylo deštivé a chlad-
né s teplotami do 11 °C, říjen sice 
teplejší až 18 °C, ale 26. října už 
byl první mrazík. Listopad byl do 
poloviny poměrně teplý až 12 °C, 
pak přišel sníh a mrazíky. Pravá 
zima přišla v prosinci. Sněhu sice 
nebylo moc, ale mrzlo stále a ve 
druhé půlce měsíce s teplotami v 
noci až -23 °C, některé dny teplo-
ta nevystoupila přes -10 °C.

Do svazku manželského vstou-
pily 4 páry a jeden oslavil zlatou 
svatbu. Narodilo se šest dětí a 
čtyři spoluobčané nás opustili 
navždy.

Jaroslav Pokorný
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Rodinný hrob na jezveckém hřbitově

Hrob rodičů Karla Schreibera na jezveckém hřbitově

Pamětní deska umístěná na jezveckém mlýně

Schreiber, zde byl přijat do za-
městnání a to se stalo jeho celo-
životním posláním.

V roce 1885 se Schreberovým 
v Jezvé narodila dcera Ella, která 
se  23. září 1913 provdala za čes-
kého úředníka z Podmokel, jmé-
nem František Tichý

12. března 1893 umírá jeho 
otec Dr. Josef Schreiber, valteřický 
lékař a druhorozený syn židovs-
kého obchodníka jménem Israel 
Schreiber z České Lípy.

17. července 1904 tragicky zem-
řel jeho syn Adalbert, posluchač 
právní fakulty, pravděpodobně na 
následky úrazu při výkonu vojens-
ké služby u 26. Regimentu dělo-
střelectva Císařské a královské ar-
mády. Adalbertovi bylo pouhých 
23 let.

Dne 15. června 1915 se v Pod-
moklech narodila Markéta Tichá – 
vnučka pana Schreibera.

V roce 1915 umírá matka Kar-
la Schreibera Stefanie, učitelka ško-
ly ve Valteřicích, kde oba jeho ro-
diče bydleli a pracovali. Stefanie 
byla pohřbena na jezveckém hřbi-
tově do hrobu vedle svého man-
žela Josefa.

Dalším neštěstím, které přinesl 
život, bylo 13. května roku 1919 
úmrtí jeho manželky Theresie. Těž-

ko se žije člověku samotnému a 
tak v roce 1921 již žije ve spo-
lečné domácnosti s Žofií Lösel z 
Verneřic, a ta se později stala 
jeho druhou ženou.

V září roku 1923 pan vrchní 
poštmistr odešel do výslužby a 
určitě si plánoval, jak si bude uží-
vat klidného stáří. I jako dů-
chodce byl váženým občanem své 

Pan Karl Schreiber neměl vů-
bec jednoduchý život. Jako dítě byl 
odeslán z domova do Mělníka, 
aby se naučil česky, ve třinácti le-
tech byl již v Praze jako prakti-
kant, kde zároveň navštěvoval 
obchodní školu. V Praze byl až do 
roku 1877 do nástupu na tříletou 
vojenskou službu. 

Těsně po ukončení vojenské 
služby a návratu zpět zakoupil 
Karl Schreiber dne 30. října 1880 
v Jezvé dům č.p. 38.

Dne 13. listopadu 1880 se ože-
nil ve Stružnici s dcerou místního 
bohatého sedláka Theresií Hanke-
Langerou a 23. listopadu 1881 se 
jim narodil syn Adalbert Schreiber. 
16. října 1882 se manželům Schrei-
berovým narodil druhý syn Rudolf 
Karl Josef, ten ale již 18. listopadu 
umírá.

Dne 1. července 1885 vznikl 
Poštovní úřad v Jezvé a Karl 

Poštovní úřad v Jezvé v domě čp. 38

Historie poštovního úřadu v Jezvé 
Vedením nově založeného poš-

tovního úřadu v Jezvé byl pově-
řen obchodník Karl Schreiber, zde 
sloužil dlouhých 38 let a do penze 
odešel v roce 1923 ve funkci vrch-
ního poštmistra, jeho příběh vám 
řeknu později.

Kdo byl poštmistrem poté, se 
mi nepodařilo zjistit. Poštovním zří-
zencem byl po návratu z 1. světo-
vé války Josef Röllig žijící v Jezvé 
čp. 126. Ten byl v květnu 1945 již 
také v penzi. Na jeho místo 
nastoupil Siegried Möser z čp. 62. 
Všichni byli odsunuti.

Příběh Karla 
Schreibera vrchního 
poštmistra z Jezvé

tak jak jsem jej nalezl v okres-
ním archivu ve složkách a doplnil 
dalším pátráním.

Karl Schreiber byl také ředite-
lem místní pobočky Poštovní spo-
řitelny a záložny. Byl také velký 
regionální patriot a člen mnoha 
místních zájmových spolků. Psal 
také vlastenecké články do novin. 
V roce 1899 byl členem příprav-
ného k umístění pamětní desky 
na rodném domě arciděkana Hoc-
kewanzela v Jezvé a byl autorem 
článku o této události v Mitthei-
lungen Nordböhmischen Excur-
sions Clubs. Na tuto pamětní 
desku přispěl částkou 5 zlatých. 
Karl Schreiber byl také členem a 
velitelem spolku válečných vete-
ránů Stružnice - Jezvé.

Zřízení poštovního 
úřadu v Jezvé

S nástupem průmyslové revo-
luce v devatenáctém století vznik-
la potřeba rychlejší komunikace 
ruku v ruce s tím masové zaklá-
dání poštovních úřadů. V polovině 
19. století bylo v českých zemích 
400 poštovních úřadů, na konci 
století již 2 650. 

S doručováním korespondence 
to před vznikem poštovního úřa-
du v Jezvé bylo složité. V dopise 
Antona Pietschmanna Franz Jo-
sefu Wünschovi, který byl napsán 
v Jezvé dne 10. července 1848 se 
kromě jiného píše: „Dopisy od 
Vás budou uloženy v Lípě. Zítra 
tam jde posel ze Žandova, ten mi 
dopisy přinese. Poštmistr v Lípě 
je velmi neochotný a nepošle mi 
žádný dopis po vlastním poslovi. 
Žandovští poslové chodí v týdnu 
pouze třikrát do Lípy, totiž v 
úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Když 
mi budete psát, tak se řiďte podle 
těchto dnů.”

Železniční doprava na trase Čes-
ká Lípa - Děčín byla zahájena až 
v roce 1872, tak nemohl být vy-
užíván ani tento způsob. Jezvé v 
té době bylo ekonomicky silné měs-
tečko. Byla zde továrna na bar-
vení přízí, pivovar, hotel, továrna 
na zemědělské stroje a mnoho ob-
chodníků a řemeslníků. Z toho 
vyplývala potřeba rychlé kores-
pondence a tak zde byl dne 
1. července 1885 zřízen první poš-
tovní úřad. 
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Zpráva z Prager Abendblatt o zřízení poštovního úřadu v Jezvé.

1. července 1885 v Jezvé na Severočeské dráze, okres Česká Lípa 
byl zahájen provoz poštovního úřadu. Tento jest přizpůsoben 
k zásilkám listovním a slouží také jako Poštovní spořitelna. Poštovní 
spojení jest 4 x denně odnáškou a přináškou mezi úřadem 
a železniční stanicí Straußnitz-Neustadtl. Podle této stuhy vznikla po konzultacích s odborníky tato replika. Valteřická škola v době působení Stefanie Schreiber



Rodinný hrob na jezveckém hřbitově

Hrob rodičů Karla Schreibera na jezveckém hřbitově

Pamětní deska umístěná na jezveckém mlýně

Schreiber, zde byl přijat do za-
městnání a to se stalo jeho celo-
životním posláním.

V roce 1885 se Schreberovým 
v Jezvé narodila dcera Ella, která 
se  23. září 1913 provdala za čes-
kého úředníka z Podmokel, jmé-
nem František Tichý

12. března 1893 umírá jeho 
otec Dr. Josef Schreiber, valteřický 
lékař a druhorozený syn židovs-
kého obchodníka jménem Israel 
Schreiber z České Lípy.

17. července 1904 tragicky zem-
řel jeho syn Adalbert, posluchač 
právní fakulty, pravděpodobně na 
následky úrazu při výkonu vojens-
ké služby u 26. Regimentu dělo-
střelectva Císařské a královské ar-
mády. Adalbertovi bylo pouhých 
23 let.

Dne 15. června 1915 se v Pod-
moklech narodila Markéta Tichá – 
vnučka pana Schreibera.

V roce 1915 umírá matka Kar-
la Schreibera Stefanie, učitelka ško-
ly ve Valteřicích, kde oba jeho ro-
diče bydleli a pracovali. Stefanie 
byla pohřbena na jezveckém hřbi-
tově do hrobu vedle svého man-
žela Josefa.

Dalším neštěstím, které přinesl 
život, bylo 13. května roku 1919 
úmrtí jeho manželky Theresie. Těž-

ko se žije člověku samotnému a 
tak v roce 1921 již žije ve spo-
lečné domácnosti s Žofií Lösel z 
Verneřic, a ta se později stala 
jeho druhou ženou.

V září roku 1923 pan vrchní 
poštmistr odešel do výslužby a 
určitě si plánoval, jak si bude uží-
vat klidného stáří. I jako dů-
chodce byl váženým občanem své 

Pan Karl Schreiber neměl vů-
bec jednoduchý život. Jako dítě byl 
odeslán z domova do Mělníka, 
aby se naučil česky, ve třinácti le-
tech byl již v Praze jako prakti-
kant, kde zároveň navštěvoval 
obchodní školu. V Praze byl až do 
roku 1877 do nástupu na tříletou 
vojenskou službu. 

Těsně po ukončení vojenské 
služby a návratu zpět zakoupil 
Karl Schreiber dne 30. října 1880 
v Jezvé dům č.p. 38.

Dne 13. listopadu 1880 se ože-
nil ve Stružnici s dcerou místního 
bohatého sedláka Theresií Hanke-
Langerou a 23. listopadu 1881 se 
jim narodil syn Adalbert Schreiber. 
16. října 1882 se manželům Schrei-
berovým narodil druhý syn Rudolf 
Karl Josef, ten ale již 18. listopadu 
umírá.

Dne 1. července 1885 vznikl 
Poštovní úřad v Jezvé a Karl 

Poštovní úřad v Jezvé v domě čp. 38

Historie poštovního úřadu v Jezvé 
Vedením nově založeného poš-

tovního úřadu v Jezvé byl pově-
řen obchodník Karl Schreiber, zde 
sloužil dlouhých 38 let a do penze 
odešel v roce 1923 ve funkci vrch-
ního poštmistra, jeho příběh vám 
řeknu později.

Kdo byl poštmistrem poté, se 
mi nepodařilo zjistit. Poštovním zří-
zencem byl po návratu z 1. světo-
vé války Josef Röllig žijící v Jezvé 
čp. 126. Ten byl v květnu 1945 již 
také v penzi. Na jeho místo 
nastoupil Siegried Möser z čp. 62. 
Všichni byli odsunuti.

Příběh Karla 
Schreibera vrchního 
poštmistra z Jezvé

tak jak jsem jej nalezl v okres-
ním archivu ve složkách a doplnil 
dalším pátráním.
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ruku v ruce s tím masové zaklá-
dání poštovních úřadů. V polovině 
19. století bylo v českých zemích 
400 poštovních úřadů, na konci 
století již 2 650. 

S doručováním korespondence 
to před vznikem poštovního úřa-
du v Jezvé bylo složité. V dopise 
Antona Pietschmanna Franz Jo-
sefu Wünschovi, který byl napsán 
v Jezvé dne 10. července 1848 se 
kromě jiného píše: „Dopisy od 
Vás budou uloženy v Lípě. Zítra 
tam jde posel ze Žandova, ten mi 
dopisy přinese. Poštmistr v Lípě 
je velmi neochotný a nepošle mi 
žádný dopis po vlastním poslovi. 
Žandovští poslové chodí v týdnu 
pouze třikrát do Lípy, totiž v 
úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Když 
mi budete psát, tak se řiďte podle 
těchto dnů.”

Železniční doprava na trase Čes-
ká Lípa - Děčín byla zahájena až 
v roce 1872, tak nemohl být vy-
užíván ani tento způsob. Jezvé v 
té době bylo ekonomicky silné měs-
tečko. Byla zde továrna na bar-
vení přízí, pivovar, hotel, továrna 
na zemědělské stroje a mnoho ob-
chodníků a řemeslníků. Z toho 
vyplývala potřeba rychlé kores-
pondence a tak zde byl dne 
1. července 1885 zřízen první poš-
tovní úřad. 
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Skřivánčí - vojenská mapa

Pánové Jordán a Kos – jezvečtí pováleční pošťáci 
před poštovním úřadem

-28- 1/2019Historie -29-1/2019 Historie

Svým věkem – téměř 89 let, 
svou prací, svým židovským půvo-
dem i těžkým životem během 
2. světové války si Karel Schreiber 
zasloužil shovívavé a velkorysé jed-
nání. Toho se mu bohužel nestalo 
a přesto, že byl zpočátku veden 
jako antifašista, byl společně se 
svou ženou Žofií, dcerou Eliškou 
Tichou a vnučkou Markétou prov-
danou Hübnerovou dne 11. břez-
na 1946 odsunuti.

Poválečná historie

Poštovní úřad byl v domě čp. 
38 i po skončení 2. světové války.  
Jeho vedením byl pověřen pošt-
mistr pan Hráský, ten později emig-

roval. V roce 1946 byli zaměst-
nanci jezvecké pošty pánové poš-
tovní doručovatel Jordán, od pod-
zimu 1945. V roce 1947 byl do Jez-
vé přeložen z České Lípy poštovní 
doručovatel pan Kos od roku 1947.

I tito pánové měli zajímavé osu-
dy. Nejstarší syn pana Jordána, 
Jiří také emigroval a až do nedáv-
na byl starostou Švýcarského So-
kola. Pan Ladislav Kos byl zase 
zakladatel poválečného divadla v 
Jezvé.

Poštovní úřad v domě číslo 38 
zde byl až do roku 1970, nebo 1971 
a poté byl přemístěn do domu 
číslo 87, kde sídlí dodnes.

Petr Fletcher

Prosím zdvořile, abyste mě 

zařadili od 1. 7. 1945 do řad čsl. 

pensistů a aby mě pense byla 

vyplacena v plné míře.

Splníte-li tuto mou prosbu, 

byste zajisté udělali mnoho dobré a 

zajišťují Vám už předem svou 

vděčnost.

Jezvé u České Lípy 16.6. 1945

Karel Schreiber vrchní poštmistr 

v.v. Jezvé 38A

Další dopis napsal 20. 6. 1945 
Okresnímu Národnímu výboru v 
České lípě:

Okresní Národní výbor 

v České Lípě.

Pensionist, vrchní poštmistr Ka-

rel Schreiber v Jezvé u České Lípy, 

přes 88 roků starý prosí, aby se 

svou starou manželkou Žofií Schrei-

berovou a jeho dcerou Eliškou Ti-

chou, přes 60 roků starou, nemu-

sejí se vystěhovati.

Já a moje rodina jsme už tady v 

Jezvém 60 roků. Já jsem syn ži-

dovských rodičů, otec byl lékařem 

ve Valteřicích u České lípy a zem-

řel v roce 1893. Narozen byl roku 

1807.

Prosíme abyste laskavě nahléd-

li do přiloženého tisku žádosti ode-

slané dne 16. t.m. ředitelství pošt 

a telegrafů v Praze, ježto v ní jsou 

uvedeny skutečnosti, kterými hod-

lám svoji zpředu uvedenou prosbu 

odůvodniti.

Ani já, ani moje manželka a dce-

ra nepřistoupili jsme politické 

straně NSDAP a nebyli jsme nikdy 

a nikde zúčastněni na Hitlerových 

akcích. Neměli jsme s tím nic spo-

lečného.

Z těchto důvodů prosím ještě 

jednou o vyslyšení mé prosby.

Jezvé u České Lípy 20.6. 1945

Karel Schreiber vrchní poštmistr 

v.v. Jezvé 38A

obce a vedl velice aktivní život. 
Byl ředitelem Spořitelny a záložny 
pro Jezvé a okolí, a coby vojenský 
vysloužilec byl čestným velitelem 
Spolku válečných veteránů Jezvé - 
Stružnice, kde byl i se svou ženou 
členem. Byla to doba, kdy nezá-
leželo na tom, jestli je někdo Žid, 
Němec nebo Čech. Všechno se ale 
mělo změnit a osud opět rozdal 
karty jinak, než si pan vrchní pošt-
mistr ve výslužbě přál.

V roce 1933 v Německu na-
stoupil k moci Adolf Hitler. Ten se 
netajil svými válečnými ambicemi 
a nad Evropou se začaly stahovat 
temné mraky. V roce 1935 vstou-
pily v platnost Norimberské raso-
vé zákony, které vylučovaly Židy 
ze společnosti. Ty zde zatím ne-
platily, ale v roce 1938 po Mni-
chovské dohodě začali platit i v 
Jezvé. Těžko si dovedeme před-
stavit jaké pocity pan Schreiber 
ve svém věku a se svým židovs-
kým původem za války musel za-
žívat, obzvlášť když viděl a slyšel 
co se děje s židovskými občany. 
Jistě věděl, jak jsou omezována 
jejich práva, jak jsou transporto-
váni do Terezína. To ještě nevěděl, 
co následuje pak a co bylo střeže-
ným tajemstvím – vyhlazovací tá-
bory. Když válka skončila po-
rážkou Hitlera, muselo se panu 
Schreiberovi nutně ulevit, ale zá-
roveň vyvstal nový problém v je-
ho životě – vysídlování němec-
kých obyvatel. Jak můžeme z jeho 
dopisů vycítit, starost o osud jeho 
blízkých mu byla přednější, než 
starost o sebe sama. Pan Schrei-
ber bránil sebe a svou rodinu seč 
mu jeho síly stačily, a napsal ně-
kolik dopisů, v nichž svou rodinu i 
sebe bránil před odsunem. První a 
velice dojemný dopis napsal své-
mu bývalému zaměstnavateli již 
15. června 1945.

Ředitelství Pošt 

a Telegrafu v Praze.

Tak jako dítě hledajíce pomoc, 

běží k matce, taktéž jsem já, starý 

pensista, nucen obtížiti slavné ředi-

telství s velikou prosbou. K tomu 

chci Vám podati stručný životopis:

Narodil jsem se v květnu 1857 jako 

syn lékaře Dr. Josef Schreibera 

ve Valteřicích č. 99 u České Lípy. 

Jako školák jsem byl poslán do 

Mělníku, abych se naučil češtině.

V roce 1870 nastoupil jsem 

místo praktikanta v pražském vel-

koobchodě, kde jsem zároveň navš-

tívil obchodní školu a získal si ob-

chodní znalosti. Zůstal jsem v Pra-

ze až do roku 1877, kdy začala pro 

mne vojenské služba. Následkem 

dobrých vysvědčení jsem byl už po 

2 roce šikovatelem u 4. děl. pluku.

Když pak v roce 1885 pro nově 

zřízený poštovní úřad v Jezvé u 

České Lípy bylo vypsáno místo ex-

pedienta, podal jsem žádost, ve 

které jsem se odvolal na dobré 

znalosti v češtině ústně i písemně. 

Mé žádosti bylo vyhověno a dne 

1. července 1885, po ukončení vý-

cviku jsem nastoupil službu. Už 

1. července 1886 byl jsem jmeno-

ván jako poštmistr pod č. 36.595 

pražského poštovního ředitelství a 

dne 13. května 1920 č.92.000/ 

1920 lll a jako vrchní poštmistr VII 

Rcl. Moje služebky za r. 1920, 

1921, 1922 a 1923 znějí vesměs 

na známku: „velmi dobře“. Důkaz 

mých znalostí. Do penze byl jsem 

dán dne 23.9. 1923 č. 147917 s 

pochváleným uznáním.

Moje pense byla vyměřena 

dekretem 206.618-IV-1930 ze dne 

25. 9. 1930 na měsíčně Kč 1864.- 

za hotové.

Od 1. listopadu 1938 jsem ob-

držel od poštovního ředitelství 

v Ústí nad Labem RM 223,68 a po 

1. lednu 1941 měsíčně RM 271,17.

Mě osobně a celé mé rodině 

(moje dcera byla provdána za čes-

kého oficiála) se vedlo po celých 

minulých 7 let velice špatně, proto-

že jsem nebyl čistě „árijský“. Můj 

tatínek Dr. Josef Schreiber se na-

rodil jako syn židovských rodičů v 

České Lípě v roce 1807. Je ne-

představitelno, co nám vše udělali 

a jak nás proto ponížili. Můj zdra-

votní stav trpěl velice pod tou stá-

lou nenávistí nacistů. Moje celá ro-

dina se nezúčastňovala ničeho a 

také nebyla u NSDAP.

Tím mým životopisem jsem 

doufám urovnal cestu pro velikou 

prosbu, kterou se nyní troufám 

předložiti:

mocená. Ráda sem chodívala mlá-
dež, mohla vyvádět své vylome-
niny a zábavy. Bylo tu veselo, sa-
mý smích a špás.

Tolik z Pamětnice obce, jejíž 
opis získal Ing. David Tröschel a 
přeložil Roman Řezáč. Já si do-
volím připojit další informace k 
obci Skřivánčí. Když byla později      
v letech 1820 - 1831 stavěna no-

vá císařská silnice z Kravař přes 
Žandov do České Kamenice, měli 
to k ní lidé ze Skřivánčí podle lesa 
pěšky necelý kilometr.

Této vesničky se týkala i želez-
nice. V knize Kdysi Mistrovice, dnes 
Nový Oldřichov (je k zapůjčení v 
místní knihovně), píše ing. Zde-
něk Šindlauer, že už v roce 1857 
byl velmi populární projekt tratě 

V tichém údolí nedaleko Kar-
lovky (Karlsthal) leží malá obec dří-
ve zvaná Nová Bukovina (Neu-
bocken), dnes Skřivánčí (Lerchen-
thal). Tato obec má s Malou Bu-
kovinou společný kostel a školu a 
tvoří s ní společnou obec.                                    

Ovšem její obyvatelé jsou sem 
přesídlení ze zcela jiných oblastí.

První do tohoto místa přišel 
Anton Eiselt z Krásného Buku u 
Krásné Lípy. Byl vyhledávaným lé-
kařem z blízkého i dalekého okolí 
své domoviny. Z jeho manželství 
povstalo sedm dětí. Po smrti své 
první ženy se protloukal rok od 
roku, aby mohl děti uživit. Přivedl 
si domů novou ženu, ale děti ji 
nechtěli přijmout. Nemohli pocho-
pit, jak může mladá žena milovat 
tak starého muže a dokonce s 
ním vstoupit ve svazek man-
želský. Anton Eiselt opustil své 
odrostlé děti a Krásný Buk a hle-
dal si se svou novou ženou nové 
možnosti živobytí.

A tak přišel v roce 1795 do 
Malé Bukoviny a nastěhoval se 
do chaloupky ve Skřivánčí, ve kte-
ré bydlel hajný. Tento domek kou-

pil a žil zde se svou mladou že-
nou coby neznámý člověk. Lidé 
mysleli, že je to jen nějaký by-
linkář. Nevěděli, že je lékařem. 
Brzy k němu začali docházet lidé 
z celého okolí, neboť dokázal vy-
léčit různé nemoci. Byl specia-
listou hlavně na kožní nemoci, 
které úspěšně léčil. Mnohé ne-
moci léčil rozpáleným železem.

Anton Eiselt nezůstal ve Skři-
vánčí dlouho sám. V tomto ti-
chém údolí si v roce 1797 nedale-
ko něj postavil dům Franz Knappe. 
Mlynář, který si postavil na po-
toce malý mlýn, ale měl nedo-
statek vody a tak si mlýn poháněl 
za pomoci jedné kravky. V neděli 
nemlel, chodil po tancovačkách a 
kráva měla klid. V roce 1804 si tu 
postavil dům Franz Heller, v roce 
1807 pak Josef Wieshaupt. Po ty-
to časy se této části Malé Buko-
viny říkalo Nová Bukovina. Poz-
ději dostaly tyto chalupy čísla 93, 
94 a 100.

V roce 1807 přišla vyměřovací 
komise a dala tomuto místu ná-
zev Skřivánčí podle nedalekého 
kopce. Tato ves zůstala malá, osa-

Původní cedule s otevírací dobou z posledních dnů 
poštovního úřadu v Jezvé z domu čp. 38

O zaniklé obci Skřivánčí (Lerchenthal) z Pamětnice obce
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Pánové Jordán a Kos – jezvečtí pováleční pošťáci 
před poštovním úřadem

-28- 1/2019Historie -29-1/2019 Historie

Svým věkem – téměř 89 let, 
svou prací, svým židovským půvo-
dem i těžkým životem během 
2. světové války si Karel Schreiber 
zasloužil shovívavé a velkorysé jed-
nání. Toho se mu bohužel nestalo 
a přesto, že byl zpočátku veden 
jako antifašista, byl společně se 
svou ženou Žofií, dcerou Eliškou 
Tichou a vnučkou Markétou prov-
danou Hübnerovou dne 11. břez-
na 1946 odsunuti.

Poválečná historie

Poštovní úřad byl v domě čp. 
38 i po skončení 2. světové války.  
Jeho vedením byl pověřen pošt-
mistr pan Hráský, ten později emig-

roval. V roce 1946 byli zaměst-
nanci jezvecké pošty pánové poš-
tovní doručovatel Jordán, od pod-
zimu 1945. V roce 1947 byl do Jez-
vé přeložen z České Lípy poštovní 
doručovatel pan Kos od roku 1947.

I tito pánové měli zajímavé osu-
dy. Nejstarší syn pana Jordána, 
Jiří také emigroval a až do nedáv-
na byl starostou Švýcarského So-
kola. Pan Ladislav Kos byl zase 
zakladatel poválečného divadla v 
Jezvé.

Poštovní úřad v domě číslo 38 
zde byl až do roku 1970, nebo 1971 
a poté byl přemístěn do domu 
číslo 87, kde sídlí dodnes.

Petr Fletcher

Prosím zdvořile, abyste mě 

zařadili od 1. 7. 1945 do řad čsl. 

pensistů a aby mě pense byla 

vyplacena v plné míře.

Splníte-li tuto mou prosbu, 

byste zajisté udělali mnoho dobré a 

zajišťují Vám už předem svou 

vděčnost.

Jezvé u České Lípy 16.6. 1945

Karel Schreiber vrchní poštmistr 

v.v. Jezvé 38A

Další dopis napsal 20. 6. 1945 
Okresnímu Národnímu výboru v 
České lípě:

Okresní Národní výbor 

v České Lípě.

Pensionist, vrchní poštmistr Ka-

rel Schreiber v Jezvé u České Lípy, 

přes 88 roků starý prosí, aby se 

svou starou manželkou Žofií Schrei-

berovou a jeho dcerou Eliškou Ti-

chou, přes 60 roků starou, nemu-

sejí se vystěhovati.

Já a moje rodina jsme už tady v 

Jezvém 60 roků. Já jsem syn ži-

dovských rodičů, otec byl lékařem 

ve Valteřicích u České lípy a zem-

řel v roce 1893. Narozen byl roku 

1807.

Prosíme abyste laskavě nahléd-

li do přiloženého tisku žádosti ode-

slané dne 16. t.m. ředitelství pošt 

a telegrafů v Praze, ježto v ní jsou 

uvedeny skutečnosti, kterými hod-

lám svoji zpředu uvedenou prosbu 

odůvodniti.

Ani já, ani moje manželka a dce-

ra nepřistoupili jsme politické 

straně NSDAP a nebyli jsme nikdy 

a nikde zúčastněni na Hitlerových 

akcích. Neměli jsme s tím nic spo-

lečného.

Z těchto důvodů prosím ještě 

jednou o vyslyšení mé prosby.

Jezvé u České Lípy 20.6. 1945

Karel Schreiber vrchní poštmistr 

v.v. Jezvé 38A

obce a vedl velice aktivní život. 
Byl ředitelem Spořitelny a záložny 
pro Jezvé a okolí, a coby vojenský 
vysloužilec byl čestným velitelem 
Spolku válečných veteránů Jezvé - 
Stružnice, kde byl i se svou ženou 
členem. Byla to doba, kdy nezá-
leželo na tom, jestli je někdo Žid, 
Němec nebo Čech. Všechno se ale 
mělo změnit a osud opět rozdal 
karty jinak, než si pan vrchní pošt-
mistr ve výslužbě přál.

V roce 1933 v Německu na-
stoupil k moci Adolf Hitler. Ten se 
netajil svými válečnými ambicemi 
a nad Evropou se začaly stahovat 
temné mraky. V roce 1935 vstou-
pily v platnost Norimberské raso-
vé zákony, které vylučovaly Židy 
ze společnosti. Ty zde zatím ne-
platily, ale v roce 1938 po Mni-
chovské dohodě začali platit i v 
Jezvé. Těžko si dovedeme před-
stavit jaké pocity pan Schreiber 
ve svém věku a se svým židovs-
kým původem za války musel za-
žívat, obzvlášť když viděl a slyšel 
co se děje s židovskými občany. 
Jistě věděl, jak jsou omezována 
jejich práva, jak jsou transporto-
váni do Terezína. To ještě nevěděl, 
co následuje pak a co bylo střeže-
ným tajemstvím – vyhlazovací tá-
bory. Když válka skončila po-
rážkou Hitlera, muselo se panu 
Schreiberovi nutně ulevit, ale zá-
roveň vyvstal nový problém v je-
ho životě – vysídlování němec-
kých obyvatel. Jak můžeme z jeho 
dopisů vycítit, starost o osud jeho 
blízkých mu byla přednější, než 
starost o sebe sama. Pan Schrei-
ber bránil sebe a svou rodinu seč 
mu jeho síly stačily, a napsal ně-
kolik dopisů, v nichž svou rodinu i 
sebe bránil před odsunem. První a 
velice dojemný dopis napsal své-
mu bývalému zaměstnavateli již 
15. června 1945.

Ředitelství Pošt 

a Telegrafu v Praze.

Tak jako dítě hledajíce pomoc, 

běží k matce, taktéž jsem já, starý 

pensista, nucen obtížiti slavné ředi-

telství s velikou prosbou. K tomu 

chci Vám podati stručný životopis:

Narodil jsem se v květnu 1857 jako 

syn lékaře Dr. Josef Schreibera 

ve Valteřicích č. 99 u České Lípy. 

Jako školák jsem byl poslán do 

Mělníku, abych se naučil češtině.

V roce 1870 nastoupil jsem 

místo praktikanta v pražském vel-

koobchodě, kde jsem zároveň navš-

tívil obchodní školu a získal si ob-

chodní znalosti. Zůstal jsem v Pra-

ze až do roku 1877, kdy začala pro 

mne vojenské služba. Následkem 

dobrých vysvědčení jsem byl už po 

2 roce šikovatelem u 4. děl. pluku.

Když pak v roce 1885 pro nově 

zřízený poštovní úřad v Jezvé u 

České Lípy bylo vypsáno místo ex-

pedienta, podal jsem žádost, ve 

které jsem se odvolal na dobré 

znalosti v češtině ústně i písemně. 

Mé žádosti bylo vyhověno a dne 

1. července 1885, po ukončení vý-

cviku jsem nastoupil službu. Už 

1. července 1886 byl jsem jmeno-

ván jako poštmistr pod č. 36.595 

pražského poštovního ředitelství a 

dne 13. května 1920 č.92.000/ 

1920 lll a jako vrchní poštmistr VII 

Rcl. Moje služebky za r. 1920, 

1921, 1922 a 1923 znějí vesměs 

na známku: „velmi dobře“. Důkaz 

mých znalostí. Do penze byl jsem 

dán dne 23.9. 1923 č. 147917 s 

pochváleným uznáním.

Moje pense byla vyměřena 

dekretem 206.618-IV-1930 ze dne 

25. 9. 1930 na měsíčně Kč 1864.- 

za hotové.

Od 1. listopadu 1938 jsem ob-

držel od poštovního ředitelství 

v Ústí nad Labem RM 223,68 a po 

1. lednu 1941 měsíčně RM 271,17.

Mě osobně a celé mé rodině 

(moje dcera byla provdána za čes-

kého oficiála) se vedlo po celých 

minulých 7 let velice špatně, proto-

že jsem nebyl čistě „árijský“. Můj 

tatínek Dr. Josef Schreiber se na-

rodil jako syn židovských rodičů v 

České Lípě v roce 1807. Je ne-

představitelno, co nám vše udělali 

a jak nás proto ponížili. Můj zdra-

votní stav trpěl velice pod tou stá-

lou nenávistí nacistů. Moje celá ro-

dina se nezúčastňovala ničeho a 

také nebyla u NSDAP.

Tím mým životopisem jsem 

doufám urovnal cestu pro velikou 

prosbu, kterou se nyní troufám 

předložiti:

mocená. Ráda sem chodívala mlá-
dež, mohla vyvádět své vylome-
niny a zábavy. Bylo tu veselo, sa-
mý smích a špás.

Tolik z Pamětnice obce, jejíž 
opis získal Ing. David Tröschel a 
přeložil Roman Řezáč. Já si do-
volím připojit další informace k 
obci Skřivánčí. Když byla později      
v letech 1820 - 1831 stavěna no-

vá císařská silnice z Kravař přes 
Žandov do České Kamenice, měli 
to k ní lidé ze Skřivánčí podle lesa 
pěšky necelý kilometr.

Této vesničky se týkala i želez-
nice. V knize Kdysi Mistrovice, dnes 
Nový Oldřichov (je k zapůjčení v 
místní knihovně), píše ing. Zde-
něk Šindlauer, že už v roce 1857 
byl velmi populární projekt tratě 

V tichém údolí nedaleko Kar-
lovky (Karlsthal) leží malá obec dří-
ve zvaná Nová Bukovina (Neu-
bocken), dnes Skřivánčí (Lerchen-
thal). Tato obec má s Malou Bu-
kovinou společný kostel a školu a 
tvoří s ní společnou obec.                                    

Ovšem její obyvatelé jsou sem 
přesídlení ze zcela jiných oblastí.

První do tohoto místa přišel 
Anton Eiselt z Krásného Buku u 
Krásné Lípy. Byl vyhledávaným lé-
kařem z blízkého i dalekého okolí 
své domoviny. Z jeho manželství 
povstalo sedm dětí. Po smrti své 
první ženy se protloukal rok od 
roku, aby mohl děti uživit. Přivedl 
si domů novou ženu, ale děti ji 
nechtěli přijmout. Nemohli pocho-
pit, jak může mladá žena milovat 
tak starého muže a dokonce s 
ním vstoupit ve svazek man-
želský. Anton Eiselt opustil své 
odrostlé děti a Krásný Buk a hle-
dal si se svou novou ženou nové 
možnosti živobytí.

A tak přišel v roce 1795 do 
Malé Bukoviny a nastěhoval se 
do chaloupky ve Skřivánčí, ve kte-
ré bydlel hajný. Tento domek kou-

pil a žil zde se svou mladou že-
nou coby neznámý člověk. Lidé 
mysleli, že je to jen nějaký by-
linkář. Nevěděli, že je lékařem. 
Brzy k němu začali docházet lidé 
z celého okolí, neboť dokázal vy-
léčit různé nemoci. Byl specia-
listou hlavně na kožní nemoci, 
které úspěšně léčil. Mnohé ne-
moci léčil rozpáleným železem.

Anton Eiselt nezůstal ve Skři-
vánčí dlouho sám. V tomto ti-
chém údolí si v roce 1797 nedale-
ko něj postavil dům Franz Knappe. 
Mlynář, který si postavil na po-
toce malý mlýn, ale měl nedo-
statek vody a tak si mlýn poháněl 
za pomoci jedné kravky. V neděli 
nemlel, chodil po tancovačkách a 
kráva měla klid. V roce 1804 si tu 
postavil dům Franz Heller, v roce 
1807 pak Josef Wieshaupt. Po ty-
to časy se této části Malé Buko-
viny říkalo Nová Bukovina. Poz-
ději dostaly tyto chalupy čísla 93, 
94 a 100.

V roce 1807 přišla vyměřovací 
komise a dala tomuto místu ná-
zev Skřivánčí podle nedalekého 
kopce. Tato ves zůstala malá, osa-

Původní cedule s otevírací dobou z posledních dnů 
poštovního úřadu v Jezvé z domu čp. 38

O zaniklé obci Skřivánčí (Lerchenthal) z Pamětnice obce



Ziegen Berg – Kozí vrch
Památník pro zemřelého starostu Franze Röslera

vynesla dohromady 25 K. Dne 8. 
prosince 1909 byl pomník dopra-
ven na místo neštěstí a zde usa-
zen následnými myslivci. Mysli-
vecký pachtýř Dolnopolický Wen-
zel Pemsel dovezl kámen svým 
povozem na Kozí vrch a  druhý 
myslivecký nájemce z Dolní Police 
Ferdinand Herschke. Dále mysli-
vecký pachtýř ze Starého Šachova 
Anton Söhnel, který kámen objed-
nal a tesař Löhnert Hammer z 
Dolní Police a forman Josef Pem-
sel z Dolní Police kámen usadili 
ve vzdálenosti 6. stop od místa 
kde byla nalezena mrtvola ne-
šťastného. Do kamene nebylo vy-
tesáno jméno, ale pouze slova NA 
PAMĚŤ 2. listopadu 1884. Tento 
pomník je upomínkou pro všech-
ny myslivce dnešního i budoucího 
pokolení. Příčina smrti, zda si sáhl 
sám na život nebo byla-li to ne-
šťastná náhoda, nebylo nikdy ob-
jasněno.

Engelberth Jentsch,
zaznamenal Miroslav Dražkovič

Franz Rösler z čp. 68 ve Velké 
Bukovině dne 2. listopadu 1884 
(bylo to v neděli) přišel o život na 
lovu výstřelem z vlastní pušky na 
Dolnopolickém Ziegen Bergu - Ko-
zím vrchu. Brzy po jeho smrti uká-
zalo se mínění, že by měl být zem-
řelému na místě neštěstí posta-
ven pomník. Pisatel těchto řádků 
si vzal na starost, aby tento pa-
mátník na nešťastný lov nebyl za-
pomenut a byl připomínkou také 
ostatním myslivcům. Všichni mysliv-
ci s tímto návrhem souhlasili. Pan 
učitel Josef Aust z Blankartic opat-
řil zbytek odraženého kamenného 
bloku z Walkeřického lomu na 
TRACHYF. Pan Franz Aust z čp. 50 
a Anton Söhnel (ze Starého Ša-
chova 33) po Dolnopolickém po-
svícení r. 1909 u Schiffnera zastře-
lili srnce a toho prodali, aby za 
utržené peníze mohli kámen na 
památník za ně zakoupiti. Na ná-
kup objednaného kamene nebyli 
však sami, ale také pan učitel na 
penzi z Malého Šachova Wenzel 
Jensch uspořádal sbírku, která 

tabule označující obec Skřivánčí
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lovou. Podle některých pramenů 
se u obce Skřivánčí v malém tě-
žilo hnědé uhlí a také zde byla 
malá pískovna.

Před rokem 1945 bylo Skříván-
čí osídleno: Franz Focke čp. 1, Ernst 
Sommer čp. 2, Rudolf Janich čp. 3, 
Julius Heller čp. 4, Emil Franz čp. 
5, Victor Langer čp. 6, Franz Heller 
čp. 7, Ludwig Ahne čp. 8 a August 
Hackel čp. 9. Podle vyprávění pa-
mětníků tam po roce 1945 bydle-
lo několik dosídlených českých ro-
din cca až do roku 1960. Syslovi 
bydleli v čp. 7, měli ještě další dům 
stejně jako Novákovi.

Dále tam bydleli Postičovi, Ker-
na, Polívka, z jehož domu vznikla 
drůbežárna. Poté se přestěhovali 
převážně do Malé Bukoviny. Po-
dobu vesničky můžete vidět na 
mapě z roku 1954, též na mapě 
ze 3. vojenského mapování (zdroj 
https://kontaminace.cenia.cz/) a 
na mapě z 19. století (zdroj 
https://mapy.cz/).     

Na malém vršíčku Skřivánčí 
(410 m n.m.) tehdy stála rozhled-
na Krákorka.

Ze soukromé sbírky Jaroslava 
Kršky mladšího jsem nafotil i ta-
buli, kdysi označující obec Skři-
vánčí.

                                                                             
Jaroslav Pokorný, kronikář obce

Podmokly – Benešov - Česká Ka-
menice - Varnsdorf s případnou od-
bočkou Benešov - Česká Lípa. Ve 
stejném roce v dubnu byly povo-
leny přípravné práce, ale roku 
1859 je ukončil nedostatek fi-
nancí. To se stávalo mnoha pro-
jektům, mimo jiné také z důvodu 
nekoncepčnosti v otázkách vý-
stavby železniční sítě. V důsledku 
bezradnosti státu a zákulisních 
tlaků se roku 1865 přihodilo, že 
císař udělil koncese ke stavbě 
železnice hned dvěma si konkuru-
jícím železničním podnikům. Trať 
z Podmokel do Varnsdorfu přes Čes-
kou Lípu plánoval podnik vedený 
teplickým Dr. Franzem Stradalem. 
Konkurenční podnik, vedený hra-
bětem Arnoštem Františkem Wald-
steinem, zamýšlel svou trať z Ba-
kova přes Českou Lípu do Rum-
burku vést přes Českou Kamenici. 
Právě na této trase měla být sta-
nice Kerhartice (Gersdorf) poblíž 
Skřivánčí. Trasa od České Lípy 
měla stoupat jižně od Volfartic 
přes Karlovku, stáčet se k severu 
do zmiňované stanice a po úbočí 
Bažantnice okolo Huníkova mířit 
do České Kamenice. Nakonec pře-
devším z finančních důvodů vedla 
Česká severní dráha (Böhmische 
Nordbahn) z Bakova přes Českou 
Lípu rovnou na Nový Bor a na Jed-

Skřivánčí - 19. stoletíSkřivánčí - 1954

Přijďte si od konce dubna 2019 
zahrát nové dlouhodobé a jedno-
denní turnaje v areálu u Ploučni-
ce v České Lípě pod organizačním 
vedením registrované neziskové 
organizace Tenisová rodina, spolek!

Po změně provozovatele teni-
sového areálu u Ploučnice a po 
jeho převzetí pod správu příspěv-
kové organizace Sport Česká Lípa 
se nám otevřela možnost znovu vrá-
tit dříve tak oblíbené dlouhodobé 
i jednodenní turnaje. Děkuji touto 
cestou paní starostce Jitce Volfo-
vé, místostarostovi Martinovi Bro-
žovi, řediteli příspěvkové organi-
zace Sport Česká Lípa panu Pav-

Výzva všem rekreačním a amatérským 
tenistům a tenistkám!

lovi Císařovi a správci střediska 
Městský stadion + hřiště 5. květ-
na panu Josefovi Koštovi za pro-
jevenou podporu a vstřícný pří-
stup, který nám umožnil vrátit 
tenisové soutěže pro rekreační a 
amatérské tenisty do areálu u 
Ploučnice. 

Přijďte si znovu zahrát skvělé 
dlouhodobé i jednodenní turnaje 
v nových formátech! Co na Vás te-
nisové nadšence čeká? Především 
velmi dobře organizované soutě-
že ve špičkovém areálu na skvěle 
upravených a připravených teni-
sových kurtech pod vedením zku-
šeného a uznávaného správce. Spra-

vedlivé a férové soutěže, ve kte-
rých si zahrajete se soupeři na 
srovnatelné výkonnostní úrovni. 
Možnost využívat slevy na proná-
jem venkovních i halových kurtů 
díky Vaší účasti v soutěžích pod 
hlavičkou registrované neziskové 
organizace Tenisová rodina, spo-
lek. V turnajích poznáte nové sou-
peře a soupeřky, získáte nové přá-
tele a známosti. V soutěžních zá-
pasech přijdete na jiné myšlenky 
a skvěle si tak odpočinete od kaž-
dodenních starostí. Posílíte svoje 
duševní i fyzické zdraví! Pravidel-
ným hraním soutěžních zápasů 
postupně zvýšíte svojí výkonnost-

ní úroveň. 
Přijďte si znovu zahrát pečlivě 

připravované a organizované dlou-
hodobé i jednodenní turnaje, kte-
ré Vám dodají pravý soutěžní adre-
nalin! Všichni jste vítaní, všichni si 
určitě zahrajete! Nabídka turnajů 
je pestrá a vybrat si podle svého 
gusta může opravdu každý z Vás!

Všechny informace a přihlášky 
najdete na stránkách www.teni-
sova-rodina.maweb.eu.

Děkuji Vám všem za pozornost 
a těším se na každého z Vás!

Zdeněk Hykš – předseda 
neziskové organizace Tenisová 

rodina, spolek.

Sport



Ziegen Berg – Kozí vrch
Památník pro zemřelého starostu Franze Röslera

vynesla dohromady 25 K. Dne 8. 
prosince 1909 byl pomník dopra-
ven na místo neštěstí a zde usa-
zen následnými myslivci. Mysli-
vecký pachtýř Dolnopolický Wen-
zel Pemsel dovezl kámen svým 
povozem na Kozí vrch a  druhý 
myslivecký nájemce z Dolní Police 
Ferdinand Herschke. Dále mysli-
vecký pachtýř ze Starého Šachova 
Anton Söhnel, který kámen objed-
nal a tesař Löhnert Hammer z 
Dolní Police a forman Josef Pem-
sel z Dolní Police kámen usadili 
ve vzdálenosti 6. stop od místa 
kde byla nalezena mrtvola ne-
šťastného. Do kamene nebylo vy-
tesáno jméno, ale pouze slova NA 
PAMĚŤ 2. listopadu 1884. Tento 
pomník je upomínkou pro všech-
ny myslivce dnešního i budoucího 
pokolení. Příčina smrti, zda si sáhl 
sám na život nebo byla-li to ne-
šťastná náhoda, nebylo nikdy ob-
jasněno.

Engelberth Jentsch,
zaznamenal Miroslav Dražkovič

Franz Rösler z čp. 68 ve Velké 
Bukovině dne 2. listopadu 1884 
(bylo to v neděli) přišel o život na 
lovu výstřelem z vlastní pušky na 
Dolnopolickém Ziegen Bergu - Ko-
zím vrchu. Brzy po jeho smrti uká-
zalo se mínění, že by měl být zem-
řelému na místě neštěstí posta-
ven pomník. Pisatel těchto řádků 
si vzal na starost, aby tento pa-
mátník na nešťastný lov nebyl za-
pomenut a byl připomínkou také 
ostatním myslivcům. Všichni mysliv-
ci s tímto návrhem souhlasili. Pan 
učitel Josef Aust z Blankartic opat-
řil zbytek odraženého kamenného 
bloku z Walkeřického lomu na 
TRACHYF. Pan Franz Aust z čp. 50 
a Anton Söhnel (ze Starého Ša-
chova 33) po Dolnopolickém po-
svícení r. 1909 u Schiffnera zastře-
lili srnce a toho prodali, aby za 
utržené peníze mohli kámen na 
památník za ně zakoupiti. Na ná-
kup objednaného kamene nebyli 
však sami, ale také pan učitel na 
penzi z Malého Šachova Wenzel 
Jensch uspořádal sbírku, která 

tabule označující obec Skřivánčí
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lovou. Podle některých pramenů 
se u obce Skřivánčí v malém tě-
žilo hnědé uhlí a také zde byla 
malá pískovna.

Před rokem 1945 bylo Skříván-
čí osídleno: Franz Focke čp. 1, Ernst 
Sommer čp. 2, Rudolf Janich čp. 3, 
Julius Heller čp. 4, Emil Franz čp. 
5, Victor Langer čp. 6, Franz Heller 
čp. 7, Ludwig Ahne čp. 8 a August 
Hackel čp. 9. Podle vyprávění pa-
mětníků tam po roce 1945 bydle-
lo několik dosídlených českých ro-
din cca až do roku 1960. Syslovi 
bydleli v čp. 7, měli ještě další dům 
stejně jako Novákovi.

Dále tam bydleli Postičovi, Ker-
na, Polívka, z jehož domu vznikla 
drůbežárna. Poté se přestěhovali 
převážně do Malé Bukoviny. Po-
dobu vesničky můžete vidět na 
mapě z roku 1954, též na mapě 
ze 3. vojenského mapování (zdroj 
https://kontaminace.cenia.cz/) a 
na mapě z 19. století (zdroj 
https://mapy.cz/).     

Na malém vršíčku Skřivánčí 
(410 m n.m.) tehdy stála rozhled-
na Krákorka.

Ze soukromé sbírky Jaroslava 
Kršky mladšího jsem nafotil i ta-
buli, kdysi označující obec Skři-
vánčí.

                                                                             
Jaroslav Pokorný, kronikář obce

Podmokly – Benešov - Česká Ka-
menice - Varnsdorf s případnou od-
bočkou Benešov - Česká Lípa. Ve 
stejném roce v dubnu byly povo-
leny přípravné práce, ale roku 
1859 je ukončil nedostatek fi-
nancí. To se stávalo mnoha pro-
jektům, mimo jiné také z důvodu 
nekoncepčnosti v otázkách vý-
stavby železniční sítě. V důsledku 
bezradnosti státu a zákulisních 
tlaků se roku 1865 přihodilo, že 
císař udělil koncese ke stavbě 
železnice hned dvěma si konkuru-
jícím železničním podnikům. Trať 
z Podmokel do Varnsdorfu přes Čes-
kou Lípu plánoval podnik vedený 
teplickým Dr. Franzem Stradalem. 
Konkurenční podnik, vedený hra-
bětem Arnoštem Františkem Wald-
steinem, zamýšlel svou trať z Ba-
kova přes Českou Lípu do Rum-
burku vést přes Českou Kamenici. 
Právě na této trase měla být sta-
nice Kerhartice (Gersdorf) poblíž 
Skřivánčí. Trasa od České Lípy 
měla stoupat jižně od Volfartic 
přes Karlovku, stáčet se k severu 
do zmiňované stanice a po úbočí 
Bažantnice okolo Huníkova mířit 
do České Kamenice. Nakonec pře-
devším z finančních důvodů vedla 
Česká severní dráha (Böhmische 
Nordbahn) z Bakova přes Českou 
Lípu rovnou na Nový Bor a na Jed-

Skřivánčí - 19. stoletíSkřivánčí - 1954

Přijďte si od konce dubna 2019 
zahrát nové dlouhodobé a jedno-
denní turnaje v areálu u Ploučni-
ce v České Lípě pod organizačním 
vedením registrované neziskové 
organizace Tenisová rodina, spolek!

Po změně provozovatele teni-
sového areálu u Ploučnice a po 
jeho převzetí pod správu příspěv-
kové organizace Sport Česká Lípa 
se nám otevřela možnost znovu vrá-
tit dříve tak oblíbené dlouhodobé 
i jednodenní turnaje. Děkuji touto 
cestou paní starostce Jitce Volfo-
vé, místostarostovi Martinovi Bro-
žovi, řediteli příspěvkové organi-
zace Sport Česká Lípa panu Pav-

Výzva všem rekreačním a amatérským 
tenistům a tenistkám!

lovi Císařovi a správci střediska 
Městský stadion + hřiště 5. květ-
na panu Josefovi Koštovi za pro-
jevenou podporu a vstřícný pří-
stup, který nám umožnil vrátit 
tenisové soutěže pro rekreační a 
amatérské tenisty do areálu u 
Ploučnice. 

Přijďte si znovu zahrát skvělé 
dlouhodobé i jednodenní turnaje 
v nových formátech! Co na Vás te-
nisové nadšence čeká? Především 
velmi dobře organizované soutě-
že ve špičkovém areálu na skvěle 
upravených a připravených teni-
sových kurtech pod vedením zku-
šeného a uznávaného správce. Spra-

vedlivé a férové soutěže, ve kte-
rých si zahrajete se soupeři na 
srovnatelné výkonnostní úrovni. 
Možnost využívat slevy na proná-
jem venkovních i halových kurtů 
díky Vaší účasti v soutěžích pod 
hlavičkou registrované neziskové 
organizace Tenisová rodina, spo-
lek. V turnajích poznáte nové sou-
peře a soupeřky, získáte nové přá-
tele a známosti. V soutěžních zá-
pasech přijdete na jiné myšlenky 
a skvěle si tak odpočinete od kaž-
dodenních starostí. Posílíte svoje 
duševní i fyzické zdraví! Pravidel-
ným hraním soutěžních zápasů 
postupně zvýšíte svojí výkonnost-

ní úroveň. 
Přijďte si znovu zahrát pečlivě 

připravované a organizované dlou-
hodobé i jednodenní turnaje, kte-
ré Vám dodají pravý soutěžní adre-
nalin! Všichni jste vítaní, všichni si 
určitě zahrajete! Nabídka turnajů 
je pestrá a vybrat si podle svého 
gusta může opravdu každý z Vás!

Všechny informace a přihlášky 
najdete na stránkách www.teni-
sova-rodina.maweb.eu.

Děkuji Vám všem za pozornost 
a těším se na každého z Vás!

Zdeněk Hykš – předseda 
neziskové organizace Tenisová 

rodina, spolek.

Sport



-ZO schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - místností (bývalá třída 
5,50m x 6,70m + kuchyňka 3,00m x 
6,70m) o celkové výměře 57 m² v 
objektu bývalé školy nám. Odboje 6 
za cenu 15,- Kč/ m² měsíčně za úče-
lem využití krejčovství (usnesení č. 4 
/ 134 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytového 
prostoru - místnosti č. 3 o výměře 

223,76m v objektu bývalé školy nám. 
2Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ m měsíčně 

za účelem poskytování výtvarné 
činnosti (usnesení č. 4 / 135 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytového 
prostoru - místnosti č. 1 o výměře 

258m v objektu bývalé školy nám. 
2Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ m měsíčně 

za účelem hudební zkušebny (usne-
sení č. 4 / 136 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytového 
prostoru - místnosti v jižním traktu 

2zámku 9. května 1 o výměře 73 m za 
cenu 1,- Kč měsíčně za účelem 
uskladnění materiálu (usnesení č. 4 / 
137 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - ve východní a jižní části 
zámku 9. května 1 v přízemí - bý-
valou kotelnu o rozloze 115,5 m², 
bývalý sklad chemikálií 58 m², garáž 
50 m², bývalý kravín se šatnami 273 
m², bývalý kravín a teletník 210 m² 
za cenu 1,- Kč za měsíc k neziskové 
činnosti (usnesení č. 4 / 138 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - tělocvičnu o výměře 54m² 
a přilehlého kabinetu o výměře 23m² 
v objektu bývalé školy nám. Odboje 6 
za cenu 15,- Kč/ m² měsíčně za úče-

lem zřízení chráněné dílny (usnesení 
č. 4 / 139 / 2018).

-ZO schvaluje prezentaci obce v Infor-
mační brožuře měst a obcí Liberec-
kého kraje ½ strany za částku 4 
400,- Kč (usnesení č. 4 / 140 / 2018).

-ZO neschvaluje dar pro Nemocnici 
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. ve výši 
8 000,- Kč.

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
8/2018 ve výši 852 858,84 Kč na 
straně příjmů, 25 000 Kč na straně 
výdajů, s přebytkem ve výši 827 
858,84 Kč (usnesení č. 4 / 141 / 
2018).

-ZO schvaluje kompetenci starosty k pro-
vedení rozpočtových změn k 31.12. 
každého kalendářního roku v přípa-
dech, že se jedná o změny rozpočtu 
v důsledku výdajů provedených ve sta-

vu nouze, výdajů nutných k odvrácení 
škod, prevence a řešení havárií a ži-
velných pohrom a rozpočtové zapoje-
ní účelově přidělených finančních pro-
středků z jiných rozpočtů (usnesení č. 
4 / 142 / 2018).

-ZO bere na vědomí převod finanč-
ního zůstatku z České spořitelny 
č.ú. 3963546329 / 0800 částka 
937 360,54 Kč na spořící účet č. 
107-894710297/0100, který má obec 
zřízený u Komerční banky v České 
Lípě. Zůstatek na spořícím účtu KB 
č. 107-894710297/0100 je ke dni 
17.12.2018   2 159 887,53 Kč.

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

MĚSTO ŽANDOV

Usnesení z 2. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
17. 12. 2018 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

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

a návrh programu jednání.
b)Rozpočtové opatření č.7/2018.
c)Rozpočtové opatření č. 8/2018
d)Střednědobý výhled rozpočtu na ob-

dobí 2019 – 2023.
e)Čerpání rozpočtu města za 1. - 9./ 

2018.
f)Schodkový rozpočet na r. 2019 ve 

výši příjmy = 44.294.200,- Kč, výdaje 
= 59.559.200,- Kč s tím, že záporné 
saldo hospodaření pro rok 2019 ve 
výši 15.265.000,- Kč bude kryto: 

22.000.000,- Kč - krátkodobými půj-
čenými prostředky, z financování bu-
de uhrazeno: - daň z přidané hodnoty 
– přenesená daňová povinnost za 
4.Q.2018 ve výši 2.335.000,- Kč - 
splátka úvěru ve výši 4.400.000,- Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje závaz-
né ukazatele rozpočtu dle tab. č. 1 v 
tabulkové části materiálu „Návrh roz-
počtu“. Zastupitelstvo města schva-
luje dle svých kompetencí vyhraze-
ným zákonem o obcích poskytnutí 
dotací, peněžitých a věcných darů dle 
návrhu rozpočtu na rok 2019 v té 
výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám jaké jsou uvedené v tabul-
kové části tohoto materiálu.
Veškeré transfery jsou určeny k 
použití do konce rozpočtového roku, 
pokud není nebo nebude v průběhu 
běžného rozpočtového roku usnese-
ním zastupitelstva stanoveno jinak. 

Zastupitelstvo stanovuje, že ve výda-
jové části rozpočtu nesmí být jednot-
livými příkazci operací (odpovědnými 
orgány obce) překročen jim stanove-
ný objem běžných a kapitálových vý-
dajů dle jednotlivých paragrafů schvá-
leného rozpočtu roku 2019. V rámci 
paragrafů se změna v jednotlivých 
položkách, včetně mzdových položek 
a včetně změn mezi položkami běž-
ných a kapitálových výdajů a naopak, 
povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do pl-
ného třídění rozpočtové skladby dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompe-
tenci účetní.

g)Finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro 
NsP Česká Lípa na projekt:
„GYN-POR-NOV“.

h)Finanční dar ve výši 15.000,- Kč pro 
Český svaz včelařů MO Žandov.

i)Finanční příspěvek ve výši 230.000,- 

Kč veřejnoprávní smlouvou na pro-
vozní náklady v roce 2019 SK Spar-
taku Žandov z.s.

j)Peněžité dary aktivním občanům za 
rok 2018.

k)Navýšení hodnoty dárkového balíčku 
pro seniory na 500,- Kč.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o jednáních s firmou Hoer-

biger a.s. ohledně odkoupení servisní 
haly.

c)Informaci o Příloze k nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samospráv-
ných celků od 1.1.2019.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta
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MĚSTO ŽANDOV

Usnesení z 3. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
18. 2. 2019 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zastu-
pitelstvo města projednalo a

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

su a  návrh programu jednání.
b)Rozpočtové opatření č.1/2019.
c)Odprodej pozemku p.č. 126 o výměře 

272 m v k.ú. Valteřice u Žandova za 

2cenu 10,- Kč/m. 
d)Odprodej pozemku p.č. 347/1 o vý-

2měře cca 450 m v k.ú. Radeč u Horní 
2Police za cenu 20,- Kč/m s odděle-

ním pozemku na náklady žadatele.
e)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti s ČEZ 
Distribuce a.s. na kabelové vedení 
NN na pozemku p.č. 9/1 v k.ú. Heř-
manice u Žandova s jednorázovou 

2náhradou ve výši 300,- Kč/m. 
 f)Finanční dar ve výši 5.000,- Kč na 

provoz sociální služby Denního sta-
cionáře. 

 g)Finanční dar ve výši 7.000,- Kč na 
pobyt dětí na soustředění v aerobiku. 

 h)Finanční dar ve výši 8.000,- Kč na 
startovné a dopravné na mezinárodní 
závody ve hře Boccia (hra pro tělesné 
postižené).

 i)Navýšení hodnoty dárkového balíčku 
pro novorozence na 1.000,- Kč.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o aktualizaci Programu ob-

novy venkova. 

3.N e s c h v a l u j e
a)Obecně závaznou vyhlášku města Žan-

dova č. 1/2019, o nočním klidu.
b)Odprodej pozemku p.č. 12 o výměře 

269 m v k.ú. Heřmanice u Žandova.
c)Odprodej pozemku p.č. 216 o výměře 

2280 m v k.ú. Heřmanice u Žandova.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 3. zasedání ZO Horní Poli-
ce konaného dne 3. prosince 2018 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, ná-
vrhovou komisi a zapisovatele v před-
loženém znění (usnesení č. 3 / 116 / 
2018), 

-ZO schvaluje program pro 3. zasedá-
ní ZO s doplněním programu - rozší-
ření bodu č. 1) o záměr pronájmu tě-
locvičny a přilehlého kabinetu v ob-
jektu bývalé školy nám. Odboje 6. a 
doplnění bodu č. 3) Žádost o finanční 
příspěvek florbalové akademie FBC 

Jestřábi Horní Police (usnesení č. 3 / 
117 / 2018),

-ZO schvaluje záměr pronájmů po-
zemků - část pozemku p.č. 129 o vý-

2měře 39 m ke zřízení zahrádky za 
2cenu 10 Kč/m/rok, část pozemku p.č. 

232/1 – rybník v parku Boženy Něm-
cové k využívání chovu ryb o výměře 

2389 m za cenu 300 Kč/ročně, po-
zemek p.č. 70/1 k zemědělským úče-

2 lům o výměře 9 785 mza cenu 1 500 
Kč/ha/ročně, část pozemku p.č. 124/1 
s využitím výběhu pro koně o výměře 
20mx30m za cenu 300 Kč/měsíčně 
na dobu neurčitou (usnesení č. 3 / 
118 / 2018),

-ZO schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostorů - místností (bývalá 
třída 5,50m x 6,70m + kuchyňka 
3,00m x 6,70m) o celkové výměře 57 

2m v objektu bývalé školy nám. Od-
2boje 6 za cenu 15,- Kč/m měsíčně 

účel využití krejčovství, místnosti č. 3. 
2o výměře 23,76m v objektu bývalé 

školy nám. Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ 
2m měsíčně za účelem poskytování 

výtvarné činnosti, místnosti č. 1 o vý-
2měře 58m v objektu bývalé školy 

2nám. Odboje 6 za cenu 5,- Kč/m 
měsíčně za účelem hudební zkušeb-

2ny, místnosti o výměře 73 m v jižním 
traktu zámku 9. května 1 za cenu 1,- 

2Kč/m měsíčně za účelem uskladnění 
materiálu, prostory ve východní a 
jižní části zámku 9. května 1 v pří-
zemí - bývalou kotelnu o rozloze 

2115,5 m, bývalý sklad chemikálií 58 
2 2m, garáž 50 m, bývalý kravín se šat-

2nami 273 m, bývalý kravín a telet-
2ník 210 m (viz přiložený plánek) za 

cenu 1,- Kč za měsíc k neziskové 
činnosti. Záměr pronájmu tělocvičny 

2o výměře 54m a přilehlého kabinetu 
2o výměře 23m v objektu bývalé školy 

2nám. Odboje 6 za cenu 15,- Kč/m 
měsíčně za účelem zřízení chráněné 
dílny na dobu neurčitou (usnesení č. 
3 / 119 / 2018),

-ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
Ing. arch. Jana Gašpárka (usnesení č. 
3 / 120 / 2018),

-ZO schvaluje nákup 15 kompletů dre-
sů, které zůstanou v majetku obce a 
budou zapůjčeny pro florbalovou aka-
demii FBC Jestřábi Horní Police 
(usnesení č. 3 / 121 / 2018).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 4. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 20. prosince 2018 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 ZO schvaluje ověřovatele zápisu a 
zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 4 / 122 / 2018).

-ZO schvaluje program pro 4. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 4 / 123 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočet obce na rok 
2019 jako vyrovnaný - příjmy ve výši 
14 151 000 Kč, výdaje ve výši 14 151 
000 Kč (usnesení č. 4 / 124 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočtový výhled obce 
na období let 2019-2025 (usnesení č. 
4 / 125 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočet nákladů a vý-
nosů základní školy Horní Police, přís-
pěvkové organizace na rok 2019 v 
předloženém znění (usnesení č. 4 / 
126 / 2018).

-ZO schvaluje střednědobý výhled hos-
podaření základní školy Horní Police, 
příspěvkové organizace na roky 2020 

a 2021 v předloženém znění (usne-
sení č. 4 / 127 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočet nákladů a vý-
nosů mateřské školy Horní Police, 
příspěvkové organizace na rok 2019 
v předloženém znění (usnesení č. 4 / 
128 / 2018).

-ZO schvaluje střednědobý výhled 
hospodaření mateřské školy Horní 
Police, příspěvkové organizace na 
roky 2020 a 2021 v předloženém 
znění (usnesení č. 4 / 129 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem části pozem-
ku p.č. 129 o výměře 39m² za 10 

2Kč/m/rok dle skutečného zaměření 

(usnesení č. 4 / 130 / 2018).
-ZO schvaluje pronájem části pozem-

ku p.č. 232/1 – rybník v parku Bože-
ny Němcové k využívání chovu ryb o 
výměře 389 m² za cenu 300 Kč/ročně 
(usnesení č. 4 / 131 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 
70/1 k zemědělským účelům o vý-
měře 9 785 m² za cenu 1 500 Kč/ha/ 
ročně (usnesení č. 4 / 132 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem části pozem-
ku p.č. 124/1 s využitím výběhu pro 
koně o výměře 20mx30m za cenu 
300 Kč/měsíčně (usnesení č. 4 / 133 / 
2018).

HORNÍ POLICE

Na svém 5. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 24. ledna 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a 
zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 5 / 1 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 5. zase-
dání ZO s doplněním programu o bod 
6. Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku TJ Sokol Horní Police (usne-
sení č. 5 / 2 / 2019).

-ZO schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě 
o sběru, přepravě a odstraňování od-
padu v obci Horní Police č. 222/ 
400181/16/11 ze dne 01.01.2011 v 
předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usnesení č. 5 / 3 / 2019).

-ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 

2p.č. 887/1 o výměře 719 m za cenu 
18,- Kč/m2 (usnesení č. 5 / 4 / 2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč pro 
Český rybářský svaz z.s., místní 
organizace Žandov dle předložené 
žádosti (usnesení č. 5 / 5 / 2019).

-ZO neschvaluje dar pro obecně pro-
spěšnou společnost Snílek o.p.s. – 
Snílkův dům  na půl cesty.

-ZO schvaluje smlouvu o dílo na akci 
,,Rekonstrukce dětského hřiště při 
Mateřské škole Horní Police“ s fir-

mou TR ANTOŠ, s.r.o. ve výši 206 689 
Kč v předloženém znění a pověřuje 
starostu k podpisu (usnesení č. 5 / 6 / 
2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 20 000 Kč 
pro TJ SOKOL na rok 2019 dle před-
ložené žádosti (usnesení č. 5 / 7 / 
2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

STRUŽNICE

Usnesení 3. zastupitelstva obce Struž-
nice konaného dne 20. prosince 2018 

Přítomní zastupitelé: Kopp Jiří, Levová 
Anna, Širlo Libor, Kučerová Kateřina, Ha-
bartová Monika, Jirovská Lenka.
Nepřítomní zastupitelé: Kotek Robert, Ví-
tězslav Soukup, Zdenek Blažek - omluveni

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
3. zasedání konaném dne 20. prosince 2018 
od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program 3. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2018-03-1)

2.Schvaluje finanční dotaci ve výši 
20 000 Kč panu Miloslavu Duštírovi 
na akci Stružnická nota, obec propůj-
čí na základě předávacího protokolu 
lavice, stany a poskytne elektrickou 
energii. Organizaci akce si zajistí pan 
Duštíra. (číslo usnesení 2018-03-2)

3.Bere na vědomí informaci místosta-
rosty o plnění usnesení 2. zasedání 

zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2018-03-3)

4.Bere na vědomí informaci o činnosti 
a připravovaných akcích výborů kont-
rolního, finančního a pro sport, kul-
turu a sociální věci. (číslo usnesení 
2018-03-4)

5.Bere na vědomí informaci starostky 
o dílčím přezkoumání hospodaření ob-
ce Stružnice od 1. 1. 2018 do 30. 9. 
2018. (číslo usnesení 2018-03-5)

6.Bere na vědomí informaci starostky o 
tematické kontrole hasičského zách-
ranného sboru obce Stružnice. (číslo 
usnesení 2018-03-6)

7.Pověřuje starostku obce Stružnice 
Ing. Moniku Habartovou zastupová-
ním obce Stružnice na valných hro-
madách a na dalších jednáních se Se-
veročeskou vodárenskou společností 
do konce volebního období. (číslo 
usnesení 2018-03-7)

8.Schvaluje prodej dříví z obecního dvo-
ra dle vytvořeného pořadníku zájem-
ců. Při prodeji staršího dříví míchané-

3ho v částce 400,- Kč/1 m (2 400,- Kč 
za plný kontejner) a nové (letošní) 

3jehličnaté za 700,- Kč/1 m (4 200,- Kč 

za plný kontejner) a listnaté za 900,- 
Kč/1 m3 (5 400 Kč za plný kontejner). 
Dříví si každý zájemce naloží sám do 
přistaveného kontejneru o obsahu 

36 m. Nejdříve proběhne prodej star-
šího dříví a pak nového. Další prodej 
bude probíhat přímo z lesa za ceny: 

3jehličnaté 700,- Kč/1 m (4 200 Kč za 
plný kontejner) a listnaté za 900,- 

3Kč/1 m (5 400 Kč za plný kontejner) 
(číslo usnesení 2018-03-8)

9.Schvaluje prodloužení smlouvy na 
svoz odpadu č. S/C10/05002151/ 
2013/1471/01 s firmou AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s.r.o formou do-
datku ke stávající smlouvě. (číslo 
usnesení 2018-03-9)

10.Schvaluje v souladu s § 72 a § 84 
zákona o obcích a nařízení vlády č. 
202/2018 Sb., kterým se mění naří-
zení vlády 318/2017 o výši odměn čle-
nů zastupitelstev územních samo-
správných celků platné od 1. 1. 2019 
svým neuvolněným členům za výkon 
funkce odměny platné v následu-
jících částkách: místostarosta 21 635 
Kč, předseda výboru 2 950 Kč, člen 
výboru 2 458 Kč, člen zastupitelstva 

bez dalších funkcí 1 475 Kč a v sou-
ladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích sta-
novuje, že při souběhu výkonu něko-
lika funkcí se odměna poskytne pou-
ze za výkon funkce, za niž náleží nej-
vyšší odměna. Odměna bude posky-
tována od 1. 1. 2019. V případě no-
vého člena zastupitelstva obce ode 
dne složení slibu. (číslo usnesení 
2018-03-10)

11.Schvaluje rozpočet obce na rok 2019 
jako přebytkový. Celkové příjmy ve 
výši 15.328.420 Kč, celkové výdaje 
ve výši 12.696.308 Kč, financování 
ve výši 2. 632.112 Kč. (číslo usnesení 
2018-03-11)

12.Bere na vědomí předpokládaný ter-
mín příštího zastupitelstva – úterý 
19. února 2019 od 17:00 hodin. 
(číslo usnesení 2018-03-12)

13.Bere na vědomí informaci o uzavření 
OÚ z důvodu čerpání dovolených od 
27. 12. do 31. 12. 2018. (číslo usne-
sení 2018-02-13)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

STRUŽNICE

Usnesení 4. zastupitelstva obce Struž-
nice konaného dne 19. února 2019 

Přítomní zastupitelé: Kotek Robert, Ví-
tězslav Soukup, Levová Anna, Širlo Libor, 
Kučerová Kateřina, Habartová Monika, 
Jirovská Lenka.
Nepřítomní zastupitelé: Kopp Jiří, Zdenek 
Blažek - omluveni

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
4. zasedání konaném dne 19. února 2018 

od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program 3. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2018-04-1) 

2.Bere na vědomí informaci starostky o 
plnění usnesení 3. zasedání zastupi-
telstva obce. (číslo usnesení 2019-04-2) 

3.Bere na vědomí informaci předsedy 
kontrolního výboru, předsedkyně fi-
nančního výboru, předsedy výboru pro 
sport, kulturu a sociální věci a člena 
výboru pro rozvoj, výstavbu a pozem-

ky. (číslo usnesení 2019-04-3) 
4.Volí člena výboru pro sport, kulturu 

a sociální věci pana Pavla Ryšavého. 
(číslo usnesení 2019-04-4). 

5.Schvaluje vyřazení majetku z eviden-
ce obce Stružnice - židle k PC, želez-
nou lávku u č. p. 2, PC Trilline Profi, 
bubnovou sekačku a čerpadlo. (číslo 
usnesení 2019-04-5) 

6.ZO schvaluje volební řád, pro volbu do 
školské rady ZŠ Stružnice platný od 
1. 3. 2019, kde je jeho součástí i jed-
nací řád. (číslo usnesení 2019-04-6). 

7.Schvaluje odložení pořízení serveru do 

ZŠ Stružnice. (č. usnesení 2019-04-7) 
8.Schvaluje převod hospodářského vý-

sledku ZŠ Stružnice ve výši 66.732,95 
Kč do rezervního fondu základní ško-
ly. (číslo usnesení 2019-04-8) 

9.Schvaluje vyřazení majetku MŠ Struž-
nice dle přiloženého seznamu. (číslo 
usnesení 2019-04-9) 

10.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy č. 1/2019 o poskytnutí individuál-
ní dotace ve výši 35 000 Kč panu Pet-
ru Fletcherovi dle žádosti o poskyt-
nutí dotace. (č. usnesení 2019-04-10) 

11.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-



-ZO schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - místností (bývalá třída 
5,50m x 6,70m + kuchyňka 3,00m x 
6,70m) o celkové výměře 57 m² v 
objektu bývalé školy nám. Odboje 6 
za cenu 15,- Kč/ m² měsíčně za úče-
lem využití krejčovství (usnesení č. 4 
/ 134 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytového 
prostoru - místnosti č. 3 o výměře 

223,76m v objektu bývalé školy nám. 
2Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ m měsíčně 

za účelem poskytování výtvarné 
činnosti (usnesení č. 4 / 135 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytového 
prostoru - místnosti č. 1 o výměře 

258m v objektu bývalé školy nám. 
2Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ m měsíčně 

za účelem hudební zkušebny (usne-
sení č. 4 / 136 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytového 
prostoru - místnosti v jižním traktu 

2zámku 9. května 1 o výměře 73 m za 
cenu 1,- Kč měsíčně za účelem 
uskladnění materiálu (usnesení č. 4 / 
137 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - ve východní a jižní části 
zámku 9. května 1 v přízemí - bý-
valou kotelnu o rozloze 115,5 m², 
bývalý sklad chemikálií 58 m², garáž 
50 m², bývalý kravín se šatnami 273 
m², bývalý kravín a teletník 210 m² 
za cenu 1,- Kč za měsíc k neziskové 
činnosti (usnesení č. 4 / 138 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - tělocvičnu o výměře 54m² 
a přilehlého kabinetu o výměře 23m² 
v objektu bývalé školy nám. Odboje 6 
za cenu 15,- Kč/ m² měsíčně za úče-

lem zřízení chráněné dílny (usnesení 
č. 4 / 139 / 2018).

-ZO schvaluje prezentaci obce v Infor-
mační brožuře měst a obcí Liberec-
kého kraje ½ strany za částku 4 
400,- Kč (usnesení č. 4 / 140 / 2018).

-ZO neschvaluje dar pro Nemocnici 
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. ve výši 
8 000,- Kč.

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
8/2018 ve výši 852 858,84 Kč na 
straně příjmů, 25 000 Kč na straně 
výdajů, s přebytkem ve výši 827 
858,84 Kč (usnesení č. 4 / 141 / 
2018).

-ZO schvaluje kompetenci starosty k pro-
vedení rozpočtových změn k 31.12. 
každého kalendářního roku v přípa-
dech, že se jedná o změny rozpočtu 
v důsledku výdajů provedených ve sta-

vu nouze, výdajů nutných k odvrácení 
škod, prevence a řešení havárií a ži-
velných pohrom a rozpočtové zapoje-
ní účelově přidělených finančních pro-
středků z jiných rozpočtů (usnesení č. 
4 / 142 / 2018).

-ZO bere na vědomí převod finanč-
ního zůstatku z České spořitelny 
č.ú. 3963546329 / 0800 částka 
937 360,54 Kč na spořící účet č. 
107-894710297/0100, který má obec 
zřízený u Komerční banky v České 
Lípě. Zůstatek na spořícím účtu KB 
č. 107-894710297/0100 je ke dni 
17.12.2018   2 159 887,53 Kč.

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

MĚSTO ŽANDOV

Usnesení z 2. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
17. 12. 2018 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

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

a návrh programu jednání.
b)Rozpočtové opatření č.7/2018.
c)Rozpočtové opatření č. 8/2018
d)Střednědobý výhled rozpočtu na ob-

dobí 2019 – 2023.
e)Čerpání rozpočtu města za 1. - 9./ 

2018.
f)Schodkový rozpočet na r. 2019 ve 

výši příjmy = 44.294.200,- Kč, výdaje 
= 59.559.200,- Kč s tím, že záporné 
saldo hospodaření pro rok 2019 ve 
výši 15.265.000,- Kč bude kryto: 

22.000.000,- Kč - krátkodobými půj-
čenými prostředky, z financování bu-
de uhrazeno: - daň z přidané hodnoty 
– přenesená daňová povinnost za 
4.Q.2018 ve výši 2.335.000,- Kč - 
splátka úvěru ve výši 4.400.000,- Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje závaz-
né ukazatele rozpočtu dle tab. č. 1 v 
tabulkové části materiálu „Návrh roz-
počtu“. Zastupitelstvo města schva-
luje dle svých kompetencí vyhraze-
ným zákonem o obcích poskytnutí 
dotací, peněžitých a věcných darů dle 
návrhu rozpočtu na rok 2019 v té 
výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám jaké jsou uvedené v tabul-
kové části tohoto materiálu.
Veškeré transfery jsou určeny k 
použití do konce rozpočtového roku, 
pokud není nebo nebude v průběhu 
běžného rozpočtového roku usnese-
ním zastupitelstva stanoveno jinak. 

Zastupitelstvo stanovuje, že ve výda-
jové části rozpočtu nesmí být jednot-
livými příkazci operací (odpovědnými 
orgány obce) překročen jim stanove-
ný objem běžných a kapitálových vý-
dajů dle jednotlivých paragrafů schvá-
leného rozpočtu roku 2019. V rámci 
paragrafů se změna v jednotlivých 
položkách, včetně mzdových položek 
a včetně změn mezi položkami běž-
ných a kapitálových výdajů a naopak, 
povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do pl-
ného třídění rozpočtové skladby dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompe-
tenci účetní.

g)Finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro 
NsP Česká Lípa na projekt:
„GYN-POR-NOV“.

h)Finanční dar ve výši 15.000,- Kč pro 
Český svaz včelařů MO Žandov.

i)Finanční příspěvek ve výši 230.000,- 

Kč veřejnoprávní smlouvou na pro-
vozní náklady v roce 2019 SK Spar-
taku Žandov z.s.

j)Peněžité dary aktivním občanům za 
rok 2018.

k)Navýšení hodnoty dárkového balíčku 
pro seniory na 500,- Kč.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o jednáních s firmou Hoer-

biger a.s. ohledně odkoupení servisní 
haly.

c)Informaci o Příloze k nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samospráv-
ných celků od 1.1.2019.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

-32- 1/2019Usnesení -33-1/2019 Usnesení

MĚSTO ŽANDOV

Usnesení z 3. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
18. 2. 2019 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zastu-
pitelstvo města projednalo a

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

su a  návrh programu jednání.
b)Rozpočtové opatření č.1/2019.
c)Odprodej pozemku p.č. 126 o výměře 

272 m v k.ú. Valteřice u Žandova za 

2cenu 10,- Kč/m. 
d)Odprodej pozemku p.č. 347/1 o vý-

2měře cca 450 m v k.ú. Radeč u Horní 
2Police za cenu 20,- Kč/m s odděle-

ním pozemku na náklady žadatele.
e)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti s ČEZ 
Distribuce a.s. na kabelové vedení 
NN na pozemku p.č. 9/1 v k.ú. Heř-
manice u Žandova s jednorázovou 

2náhradou ve výši 300,- Kč/m. 
 f)Finanční dar ve výši 5.000,- Kč na 

provoz sociální služby Denního sta-
cionáře. 

 g)Finanční dar ve výši 7.000,- Kč na 
pobyt dětí na soustředění v aerobiku. 

 h)Finanční dar ve výši 8.000,- Kč na 
startovné a dopravné na mezinárodní 
závody ve hře Boccia (hra pro tělesné 
postižené).

 i)Navýšení hodnoty dárkového balíčku 
pro novorozence na 1.000,- Kč.  

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o aktualizaci Programu ob-

novy venkova. 

3.N e s c h v a l u j e
a)Obecně závaznou vyhlášku města Žan-

dova č. 1/2019, o nočním klidu.
b)Odprodej pozemku p.č. 12 o výměře 

269 m v k.ú. Heřmanice u Žandova.
c)Odprodej pozemku p.č. 216 o výměře 

2280 m v k.ú. Heřmanice u Žandova.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 3. zasedání ZO Horní Poli-
ce konaného dne 3. prosince 2018 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, ná-
vrhovou komisi a zapisovatele v před-
loženém znění (usnesení č. 3 / 116 / 
2018), 

-ZO schvaluje program pro 3. zasedá-
ní ZO s doplněním programu - rozší-
ření bodu č. 1) o záměr pronájmu tě-
locvičny a přilehlého kabinetu v ob-
jektu bývalé školy nám. Odboje 6. a 
doplnění bodu č. 3) Žádost o finanční 
příspěvek florbalové akademie FBC 

Jestřábi Horní Police (usnesení č. 3 / 
117 / 2018),

-ZO schvaluje záměr pronájmů po-
zemků - část pozemku p.č. 129 o vý-

2měře 39 m ke zřízení zahrádky za 
2cenu 10 Kč/m/rok, část pozemku p.č. 

232/1 – rybník v parku Boženy Něm-
cové k využívání chovu ryb o výměře 

2389 m za cenu 300 Kč/ročně, po-
zemek p.č. 70/1 k zemědělským úče-

2 lům o výměře 9 785 mza cenu 1 500 
Kč/ha/ročně, část pozemku p.č. 124/1 
s využitím výběhu pro koně o výměře 
20mx30m za cenu 300 Kč/měsíčně 
na dobu neurčitou (usnesení č. 3 / 
118 / 2018),

-ZO schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostorů - místností (bývalá 
třída 5,50m x 6,70m + kuchyňka 
3,00m x 6,70m) o celkové výměře 57 

2m v objektu bývalé školy nám. Od-
2boje 6 za cenu 15,- Kč/m měsíčně 

účel využití krejčovství, místnosti č. 3. 
2o výměře 23,76m v objektu bývalé 

školy nám. Odboje 6 za cenu 5,- Kč/ 
2m měsíčně za účelem poskytování 

výtvarné činnosti, místnosti č. 1 o vý-
2měře 58m v objektu bývalé školy 

2nám. Odboje 6 za cenu 5,- Kč/m 
měsíčně za účelem hudební zkušeb-

2ny, místnosti o výměře 73 m v jižním 
traktu zámku 9. května 1 za cenu 1,- 

2Kč/m měsíčně za účelem uskladnění 
materiálu, prostory ve východní a 
jižní části zámku 9. května 1 v pří-
zemí - bývalou kotelnu o rozloze 

2115,5 m, bývalý sklad chemikálií 58 
2 2m, garáž 50 m, bývalý kravín se šat-

2nami 273 m, bývalý kravín a telet-
2ník 210 m (viz přiložený plánek) za 

cenu 1,- Kč za měsíc k neziskové 
činnosti. Záměr pronájmu tělocvičny 

2o výměře 54m a přilehlého kabinetu 
2o výměře 23m v objektu bývalé školy 

2nám. Odboje 6 za cenu 15,- Kč/m 
měsíčně za účelem zřízení chráněné 
dílny na dobu neurčitou (usnesení č. 
3 / 119 / 2018),

-ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
Ing. arch. Jana Gašpárka (usnesení č. 
3 / 120 / 2018),

-ZO schvaluje nákup 15 kompletů dre-
sů, které zůstanou v majetku obce a 
budou zapůjčeny pro florbalovou aka-
demii FBC Jestřábi Horní Police 
(usnesení č. 3 / 121 / 2018).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 4. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 20. prosince 2018 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 ZO schvaluje ověřovatele zápisu a 
zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 4 / 122 / 2018).

-ZO schvaluje program pro 4. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 4 / 123 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočet obce na rok 
2019 jako vyrovnaný - příjmy ve výši 
14 151 000 Kč, výdaje ve výši 14 151 
000 Kč (usnesení č. 4 / 124 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočtový výhled obce 
na období let 2019-2025 (usnesení č. 
4 / 125 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočet nákladů a vý-
nosů základní školy Horní Police, přís-
pěvkové organizace na rok 2019 v 
předloženém znění (usnesení č. 4 / 
126 / 2018).

-ZO schvaluje střednědobý výhled hos-
podaření základní školy Horní Police, 
příspěvkové organizace na roky 2020 

a 2021 v předloženém znění (usne-
sení č. 4 / 127 / 2018).

-ZO schvaluje rozpočet nákladů a vý-
nosů mateřské školy Horní Police, 
příspěvkové organizace na rok 2019 
v předloženém znění (usnesení č. 4 / 
128 / 2018).

-ZO schvaluje střednědobý výhled 
hospodaření mateřské školy Horní 
Police, příspěvkové organizace na 
roky 2020 a 2021 v předloženém 
znění (usnesení č. 4 / 129 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem části pozem-
ku p.č. 129 o výměře 39m² za 10 

2Kč/m/rok dle skutečného zaměření 

(usnesení č. 4 / 130 / 2018).
-ZO schvaluje pronájem části pozem-

ku p.č. 232/1 – rybník v parku Bože-
ny Němcové k využívání chovu ryb o 
výměře 389 m² za cenu 300 Kč/ročně 
(usnesení č. 4 / 131 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem pozemku p.č. 
70/1 k zemědělským účelům o vý-
měře 9 785 m² za cenu 1 500 Kč/ha/ 
ročně (usnesení č. 4 / 132 / 2018).

-ZO schvaluje pronájem části pozem-
ku p.č. 124/1 s využitím výběhu pro 
koně o výměře 20mx30m za cenu 
300 Kč/měsíčně (usnesení č. 4 / 133 / 
2018).

HORNÍ POLICE

Na svém 5. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 24. ledna 2019 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

-ZO schvaluje ověřovatele zápisu a 
zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 5 / 1 / 2019).

-ZO schvaluje program pro 5. zase-
dání ZO s doplněním programu o bod 
6. Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku TJ Sokol Horní Police (usne-
sení č. 5 / 2 / 2019).

-ZO schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě 
o sběru, přepravě a odstraňování od-
padu v obci Horní Police č. 222/ 
400181/16/11 ze dne 01.01.2011 v 
předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usnesení č. 5 / 3 / 2019).

-ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 

2p.č. 887/1 o výměře 719 m za cenu 
18,- Kč/m2 (usnesení č. 5 / 4 / 2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč pro 
Český rybářský svaz z.s., místní 
organizace Žandov dle předložené 
žádosti (usnesení č. 5 / 5 / 2019).

-ZO neschvaluje dar pro obecně pro-
spěšnou společnost Snílek o.p.s. – 
Snílkův dům  na půl cesty.

-ZO schvaluje smlouvu o dílo na akci 
,,Rekonstrukce dětského hřiště při 
Mateřské škole Horní Police“ s fir-

mou TR ANTOŠ, s.r.o. ve výši 206 689 
Kč v předloženém znění a pověřuje 
starostu k podpisu (usnesení č. 5 / 6 / 
2019).

-ZO schvaluje dar ve výši 20 000 Kč 
pro TJ SOKOL na rok 2019 dle před-
ložené žádosti (usnesení č. 5 / 7 / 
2019).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

STRUŽNICE

Usnesení 3. zastupitelstva obce Struž-
nice konaného dne 20. prosince 2018 

Přítomní zastupitelé: Kopp Jiří, Levová 
Anna, Širlo Libor, Kučerová Kateřina, Ha-
bartová Monika, Jirovská Lenka.
Nepřítomní zastupitelé: Kotek Robert, Ví-
tězslav Soukup, Zdenek Blažek - omluveni

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
3. zasedání konaném dne 20. prosince 2018 
od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program 3. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2018-03-1)

2.Schvaluje finanční dotaci ve výši 
20 000 Kč panu Miloslavu Duštírovi 
na akci Stružnická nota, obec propůj-
čí na základě předávacího protokolu 
lavice, stany a poskytne elektrickou 
energii. Organizaci akce si zajistí pan 
Duštíra. (číslo usnesení 2018-03-2)

3.Bere na vědomí informaci místosta-
rosty o plnění usnesení 2. zasedání 

zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2018-03-3)

4.Bere na vědomí informaci o činnosti 
a připravovaných akcích výborů kont-
rolního, finančního a pro sport, kul-
turu a sociální věci. (číslo usnesení 
2018-03-4)

5.Bere na vědomí informaci starostky 
o dílčím přezkoumání hospodaření ob-
ce Stružnice od 1. 1. 2018 do 30. 9. 
2018. (číslo usnesení 2018-03-5)

6.Bere na vědomí informaci starostky o 
tematické kontrole hasičského zách-
ranného sboru obce Stružnice. (číslo 
usnesení 2018-03-6)

7.Pověřuje starostku obce Stružnice 
Ing. Moniku Habartovou zastupová-
ním obce Stružnice na valných hro-
madách a na dalších jednáních se Se-
veročeskou vodárenskou společností 
do konce volebního období. (číslo 
usnesení 2018-03-7)

8.Schvaluje prodej dříví z obecního dvo-
ra dle vytvořeného pořadníku zájem-
ců. Při prodeji staršího dříví míchané-

3ho v částce 400,- Kč/1 m (2 400,- Kč 
za plný kontejner) a nové (letošní) 

3jehličnaté za 700,- Kč/1 m (4 200,- Kč 

za plný kontejner) a listnaté za 900,- 
Kč/1 m3 (5 400 Kč za plný kontejner). 
Dříví si každý zájemce naloží sám do 
přistaveného kontejneru o obsahu 

36 m. Nejdříve proběhne prodej star-
šího dříví a pak nového. Další prodej 
bude probíhat přímo z lesa za ceny: 

3jehličnaté 700,- Kč/1 m (4 200 Kč za 
plný kontejner) a listnaté za 900,- 

3Kč/1 m (5 400 Kč za plný kontejner) 
(číslo usnesení 2018-03-8)

9.Schvaluje prodloužení smlouvy na 
svoz odpadu č. S/C10/05002151/ 
2013/1471/01 s firmou AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s.r.o formou do-
datku ke stávající smlouvě. (číslo 
usnesení 2018-03-9)

10.Schvaluje v souladu s § 72 a § 84 
zákona o obcích a nařízení vlády č. 
202/2018 Sb., kterým se mění naří-
zení vlády 318/2017 o výši odměn čle-
nů zastupitelstev územních samo-
správných celků platné od 1. 1. 2019 
svým neuvolněným členům za výkon 
funkce odměny platné v následu-
jících částkách: místostarosta 21 635 
Kč, předseda výboru 2 950 Kč, člen 
výboru 2 458 Kč, člen zastupitelstva 

bez dalších funkcí 1 475 Kč a v sou-
ladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích sta-
novuje, že při souběhu výkonu něko-
lika funkcí se odměna poskytne pou-
ze za výkon funkce, za niž náleží nej-
vyšší odměna. Odměna bude posky-
tována od 1. 1. 2019. V případě no-
vého člena zastupitelstva obce ode 
dne složení slibu. (číslo usnesení 
2018-03-10)

11.Schvaluje rozpočet obce na rok 2019 
jako přebytkový. Celkové příjmy ve 
výši 15.328.420 Kč, celkové výdaje 
ve výši 12.696.308 Kč, financování 
ve výši 2. 632.112 Kč. (číslo usnesení 
2018-03-11)

12.Bere na vědomí předpokládaný ter-
mín příštího zastupitelstva – úterý 
19. února 2019 od 17:00 hodin. 
(číslo usnesení 2018-03-12)

13.Bere na vědomí informaci o uzavření 
OÚ z důvodu čerpání dovolených od 
27. 12. do 31. 12. 2018. (číslo usne-
sení 2018-02-13)

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

STRUŽNICE

Usnesení 4. zastupitelstva obce Struž-
nice konaného dne 19. února 2019 

Přítomní zastupitelé: Kotek Robert, Ví-
tězslav Soukup, Levová Anna, Širlo Libor, 
Kučerová Kateřina, Habartová Monika, 
Jirovská Lenka.
Nepřítomní zastupitelé: Kopp Jiří, Zdenek 
Blažek - omluveni

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
4. zasedání konaném dne 19. února 2018 

od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program 3. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2018-04-1) 

2.Bere na vědomí informaci starostky o 
plnění usnesení 3. zasedání zastupi-
telstva obce. (číslo usnesení 2019-04-2) 

3.Bere na vědomí informaci předsedy 
kontrolního výboru, předsedkyně fi-
nančního výboru, předsedy výboru pro 
sport, kulturu a sociální věci a člena 
výboru pro rozvoj, výstavbu a pozem-

ky. (číslo usnesení 2019-04-3) 
4.Volí člena výboru pro sport, kulturu 

a sociální věci pana Pavla Ryšavého. 
(číslo usnesení 2019-04-4). 

5.Schvaluje vyřazení majetku z eviden-
ce obce Stružnice - židle k PC, želez-
nou lávku u č. p. 2, PC Trilline Profi, 
bubnovou sekačku a čerpadlo. (číslo 
usnesení 2019-04-5) 

6.ZO schvaluje volební řád, pro volbu do 
školské rady ZŠ Stružnice platný od 
1. 3. 2019, kde je jeho součástí i jed-
nací řád. (číslo usnesení 2019-04-6). 

7.Schvaluje odložení pořízení serveru do 

ZŠ Stružnice. (č. usnesení 2019-04-7) 
8.Schvaluje převod hospodářského vý-

sledku ZŠ Stružnice ve výši 66.732,95 
Kč do rezervního fondu základní ško-
ly. (číslo usnesení 2019-04-8) 

9.Schvaluje vyřazení majetku MŠ Struž-
nice dle přiloženého seznamu. (číslo 
usnesení 2019-04-9) 

10.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy č. 1/2019 o poskytnutí individuál-
ní dotace ve výši 35 000 Kč panu Pet-
ru Fletcherovi dle žádosti o poskyt-
nutí dotace. (č. usnesení 2019-04-10) 

11.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
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vy č. 2/2019 o poskytnutí individuál-
ní dotace ve výši 10 000 Kč Římsko-
katolické farnosti Jezvé – Arcidě-
kanství Horní Police dle žádosti o pos-
kytnutí dotace. (číslo usnesení 2019-
04-11) 

12.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy č. 3/2019 o poskytnutí indivi-
duální dotace ve výši 30 000 Kč SK 
Kanoistika Česká Lípa, z. s. dle žá-
dosti o poskytnutí dotace. (číslo 
usnesení 2019-04-12) 

13.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy č. 4/2019 0 poskytnutí individuál-
ní dotace ve výši 70 000 Kč TJ Dy-
namu Stružnice, z. s. dle žádosti o 
poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2019-04-13) 

14.Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 5/2019 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 30 000 Kč 
paní Veronice Miškejové dle žádosti 
o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2019-04-14) 

15.Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 6/2019 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 20 000 Kč 
panu Miloslavu Duštírovi dle žádosti 
o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2019-04-15) 

16.Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 7/2019 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 15 000 Kč 
SH ČMS – SDH Jezvé dle žádosti o 
poskytnutí dotace. (číslo usnesení 

2019-04-16) 
17.Schvaluje darovací smlouvu na pos-

kytnutí finančního daru ve výši 5 000 
Kč mezi Obcí Stružnice a Hospic sv. 
Zdislavy, o. p. s. (číslo usnesení 2019-
04-17) 

18.Schvaluje darovací smlouvu na pos-
kytnutí finančního daru ve výši 
15 000 Kč mezi Obcí Stružnice a MS 
Radečský vrch, spolek. (číslo usne-
sení 2019-04-18) 

19.Schvaluje darovací smlouvu na pos-
kytnutí finančního daru ve výši 
12 000 Kč mezi Obcí Stružnice a ČS 
včelařů Žandov, o. s. (číslo usnesení 
2019-04-19) 

20.Schvaluje darovací smlouvu na pos-
kytnutí finančního daru ve výši 3 000 
Kč mezi Obcí Stružnice a Ivanem Ham-
merem. (číslo usnesení 2019-04-20) 

21.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě – vodovodní přípojka k RD č.p. 
123 Stružnice. (číslo usnesení 2019-
04-21). 

22.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě – vodovodní přípojka k RD č.p. 
181. (číslo usnesení 2019-04-22). 

23.Schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce o 
zřízení budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene služebnosti a o právu 
provést stavbu č. IP – 12 - 4008555/ 
001-CL - Stružnice p. č. 192/1 – kNN, 
SS100 (číslo usnesení 2019-04-23). 

24.Schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce 
o zřízení budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti a o prá-
vu provést stavbu IV – 12 – 
4016952/VB08 - CL - Stružnice p. č. 
719 - 722 – kNN, SS100 (číslo usne-
sení 2019-04-24). 

25.Bere na vědomí informaci o nutnosti 
prořezu lipové aleje. (číslo usnesení 
2019-04-25). 

26.Bere na vědomí informaci o Projektu 
a stavbě části zelené cyklomagistrály 
Ploučnice v intravilánu obce Stružni-
ce a ukládá starostce obce pokračo-
vat v jednání o realizaci cyklostezky. 
(číslo usnesení 2019-04-26). 

27.Schvaluje uzavření smlouvy s firmou 
Galileo na tvorbu a správu www strá-
nek naší obce. (číslo usnesení 2019-
04-27). 

28.Bere na vědomí zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Struž-
nice za rok 2018 s uvedenou chybou 
a ukládá starostce odstranit chybu 
uvedenou ve zprávě. (číslo usnesení 
2019-04-28). 

29.Ukládá starostce společně s výborem 
pro rozvoj, výstavbu, pozemky a ži-
votní prostředí oslovit projektanta ve 
věci odvodnění u čp 83 Jezvé. (číslo 
usnesení 2019-04-29). 

30.Ukládá starostce jednat se SČVK o 
ujištění přesného umístění vodovod-
ního řadu na pozemcích 74/1, 74/3. 
(číslo usnesení 2019-04-30). 

31.Schvaluje vyřadit bývalou knihovnu 
ve Stružnici v čp. 80 z nebytového 
fondu a pověřit projektantku Ing. K. 
Iwanejko o vyřízení všech podkladů 
pro zařazení výše uvedeného prosto-
ru jako bytovou jednotku. (číslo 
usnesení 2019-04-31). 

32.Schvaluje podání žádosti o dotaci Li-
bereckého kraje na vybavení jednot-
ky SDH Jezvé 1 nornou stěnou a 2 
kusů kanálových ucpávek v celkové 
hodnotě 39 150,- Kč, vč. požadované 
spoluúčasti obce. (číslo usnesení 
2019-04-32) 

33.Schvaluje podání žádosti o dotaci z 
dotačního programu Podpory jedno-
tek požární ochrany Libereckého kra-
je na doplnění vybavení jednotky 
výzbrojí v celkové ceně 59 294,- Kč, 
vč. požadované spoluúčasti obce. 
(číslo usnesení 2019-04-33). 

34.Bere na vědomí předpokládaný ter-
mín příštího zastupitelstva – čtvrtek 
11. 4. 2019 od 17:00 hodin. (číslo 
usnesení 2019-04-34) 

35.Bere na vědomí informaci o dětském 
karnevalu, taneční zábavě, které pro-
běhnou 9. 3. 2019 a o vítání občánků 
dne 14. 3. 2019. (číslo usnesení 
2019-04-35) 

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

40 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu.

-Usnesení č. 5-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje podání 
žádosti o dotaci Ústeckého kraje z 
Programu podpory regionální kultur-
ní činnosti na rok 2019.

-Usnesení č. 6-1/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje podání 
žádosti o dotaci ve výši 70% z cel-
kových uznatelných nákladů z pro-
gramu „Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova“ z podprogramu „DT 117d8210G 
– Obnova drobných sakrálních staveb 
a hřbitovů“   na akci Hřbitovní zeď - 
Malá Bukovina – 2. etapa.

městnancem obce se zastupitelem 
p. Vojtou.

-Usnesení č. 9-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje změ-
nu termínu prvního přání jubilantům 
z 60-ti let na 65 let.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

-Usnesení č. 7-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 1/2019.

-Usnesení č. 8-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje uzavření 
Dohody o provedení práce kroniká-
ře se zastupitelem p. Pokorným a 
uzavření Pracovní smlouvy, jako za-

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 2/19 ko-
naného dne 13.2. 2019 od 18.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-2/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o bod: Změna cen pronájmu 
prostor „Hospoda Velká Bukovina“ a 
„Hala na hřišti Velká Bukovina“.

-Usnesení č. 2-2/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje navržený program 
jednání.

-Usnesení č.3-2/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje uzavření 
příkazní smlouvy s Novoborským do-
tačním centrem z.s. na zajištění 
kompletní administrace žádosti o do-
taci na akci „Hřbitovní zeď Malá 
Bukovina – 2. etapa“ a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.

-Usnesení č.4-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje smě-
nu pozemku p.p.č. 1703/4 orná půda, 

2k.ú. Karlovka, 1225 m za část po-
zemku p.p.č. 1710/1 zahrada a část 
p.p.č. 1703/2 TTP, obě k.ú. Karlovka. 
Obě části ve stejné rozloze jako na-

2bízený pozemek, tedy 1225 m.
-Usnesení č. 5-2/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje Smlouvu 
o výpůjčce a darování zahradního kom-

9-11/17 ze dne 25. 9. 2017.
-Usnesení č. 8-2/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 2/2019.

-Usnesení č. 9-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje převe-
dení hospodářského výsledku Ma-
teřské školy Velká Bukovina, p.o. za 
rok 2018 ve výši 47.539,64 Kč do 
rezervního fondu školy.

-Usnesení č. 10-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje od-
stranění přerostlých tůjí na hřbitově 
ve Velké Bukovině.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

postéru a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

-Usnesení č. 6-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ceník 
pronájmu haly na hřišti Velká Buko-
vina s platností ode dne schválení. 
Ruší se platnost ceníku pronájmu ha-
ly na hřišti Velká Bukovina přijatého 
us.č. 7-12/16 ze dne 5. 12. 2016 se 
změnou přijatou us.č. 8-11/17 ze dne 
25. 9. 2017.

-Usnesení č. 7-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ceník 
pronájmu sálu a výčepu v budově č.p. 
13 Velká Bukovina s platností ode 
dne schválení. Ruší se platnost cení-
ku pronájmu sálu a výčepu v budově 
č.p. 13 Velká Bukovina přijatého us.č. 

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 13/18 ko-
naného dne 13.12. 2018 od 18.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje rozšíření programu 
jednání o body: Smlouva o zimní 
údržbě komunikací, Odměna za vý-
kon funkce neuvolněného místosta-
rosty, Jednací řád Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina.

-Usnesení č. 2-13/18: ZO Velká Buko-

vina schvaluje navržený program jed-
nání.

-Usnesení č. 3-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo s firmou VF SITE 
s.r.o. na akci „Pohodlně a bezpečně 
po obci Velká Bukovina“. 

-Usnesení č. 4-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje přijetí rozpočtové změ-
ny č. 11/2018.

-Usnesení č. 5-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje uzavření smlouvy na 
zimní údržbu komunikací. 

-Usnesení č. 6-13/18: ZO Velká Buko-
vina stanoví odměnu za výkon funkce 
neuvolněného místostarosty 10.000,-
Kč. Odměna bude poskytována od 1. 

zájemci dle přiložené žádosti.
-Usnesení č. 11-13/18: ZO schvaluje 

poskytnutí finančního daru 10.000,- 
Kč ZŠ Horní Police jako neúčelový 
finanční dar.

-Usnesení č. 12-13/18: ZO schvaluje 
přijetí finančního daru pro MŠ Velká 
Bukovina od firmy Sauer Žandov, a.s. 
ve výši 5.000,- Kč a finančního daru 
od firmy MAJJ-KUPEC s.r.o. ve výši 
5.000,- Kč.

-Usnesení č. 14-13/18: ZO Velká Buko-
vina zřizuje Kulturně společenskou 
komisi a jejím předsedou volí p. Petru 
Hlaváčkovou.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

1. 2019. V případě volby nového 
místostarosty ode dne zvolení.

-Usnesení č. 7-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje rozpočet obce Velká 
Bukovina na rok 2019.

-Usnesení č. 8-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje rozpočet MŠ Velká 
Bukovina na rok 2019.

-Usnesení č. 9-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje Jednací řád Zastu-
pitelstva obce Velká Bukovina v před-
loženém znění s účinností od 1. 1. 
2019.

-Usnesení č. 10-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje prodej p.p.č. 160/8, 
p.p.č. 160/9,  p.p.č. 160/13,  p.p.č. 
127,  st.p.č. 97, k.ú. Malá Bukovina 

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 14/18 ko-
naného dne 19.12. 2018 od 17.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-14/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body: Inventarizace a Pořízení 
historické mapy obce.

-Usnesení č. 2-14/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje navržený program jed-
nání.

-Usnesení č. 3-14/18: ZO schvaluje při-
jetí Dodatku č. 17 ke smlouvě o zne-
škodňování komunálních, separát-
ních, velkoobjemových a nebezpeč-
ných odpadů v obci Velká Bukovina.

-Usnesení č. 4-14/18: ZO schvaluje 
zvýšení ceny svozových lístků ze 40,- 
Kč na 45,- Kč za nádobu 120 L a z 
80,- Kč na 90,- Kč za nádobu 240 L s 
platností od 1. 1. 2019.

vina schvaluje pořízení historické 
mapy obce. 

-Usnesení č. 8-14/18: ZO schvaluje 
poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč 
Český svaz včelařů, o.s. Žandov jako 
neúčelový finanční dar.

-Usnesení č. 9-14/18: ZO schvaluje 
poskytnutí finančního daru 10.000,- 
Kč Českomoravskému svazu chovate-
lů poštovních holubů – ZO Velká Bu-
kovina jako neúčelový finanční dar.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

-Usnesení č. 5-14/18: ZO pověřuje ře-
ditelku Mateřské školy Velká Buko-
vina pravomocí přijímat jménem Ma-
teřské školy Velká Bukovina dary a 
uzavírat smlouvy o přijetí daru do 
výše 20.000,- Kč bez předchozího 
schválení Zastupitelstvem obce. 

-Usnesení č. 6-14/18: ZO stanoví od-
měnu paní Kavkové, která není čle-
nem zastupitelstva obce, za výkon 
funkce člena finančního výboru 200,- 
Kč/měsíc.

-Usnesení č. 7-14/18: ZO Velká Buko-

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 1/19 ko-
naného dne 16.1. 2019 od 18.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-1/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body: Rozpočtová změna 
č.1/2019 a Schválení podání žádosti 
o dotace – oprava hřbitovní zdi Malá 
Bukovina II. etapa.

-Usnesení č. 2-1/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje program jednání. 

nákladů projektu.
-Usnesení č. 4-1/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje podá-
ní žádosti o podporu z Programu ob-
novy venkova Ústeckého kraje 2019 
v oblasti podpory 1 - Obnova a rozvoj 
venkovské zástavby a závazek spolu-
financování projektu v minimální výši 

-Usnesení č. 3-1/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
dání žádosti o podporu z Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje 
2019 v oblasti podpory 2 - Chodníky 
a místní komunikace a závazek spo-
lufinancování projektu v minimální 
výši 40 % z celkových uznatelných 

STARÝ ŠACHOV

Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastu-
pitelstva obce Starý Šachov konané 
17.1.2019 v budově obecního úřadu. 
Jednání zahájeno v 17:30 hod., jednání 
ukončeno v 19.00 hod. 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující 
program zasedání: 

1.Strategický plán obce Starý Šachov 
2.Kulturní akce 2019 
3.Pravomoc starosty na úpravu 

rozpočtu na konci roku 2018 
4.Zvýšení nájmu bytů v majetku obce 

Starý Šachov 
5.Cyklostezka 
6.Sportovci - příspěvek 
7.Inventarizace doplnění člena  
8.Diskuze 

1.Předsedající zahájil zasedání. Zastu-
pitelům byly předloženy nabídky na 
zpracování strategického plánu obce 
od firmy DotaceZ.eu a Místní akční 
skupina Labské skály (MAS) Zastupi-
telé mají větší důvěru ke společenství 
MAS. Předsedající dal hlasovat. Kdo 
je pro společenství MAS, které by 
mělo zpracovat strategický plán obce 
od Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Návrh usnesení: zadání vypracování 
strat. plánu org. MAS. Usnesení č.1 
bylo schváleno

2.Zastupitelé se dohodli předběžně na 
termínech kulturních akcí: Maškarní - 
2.3.2019, Zábava – 22.3.2019 (hrát 
bude skupina Falset), Divadlo Praha - 
25.5.2019 (muzikál  Sestra v akci), 
Den dětí - 1.6.2019. Usnesení č.2 
bylo schváleno 

3.Předsedající seznámila zastupitele s 

potřebou schválit pravomoc starost-
ky na úpravu rozpočtu na konci roku 
2018. Usnesení č.3 bylo schváleno 

4.Starostka obce přednesla návrh na zvý-
šení nájmů v obecních bytech. Ná-
jemné bylo naposledy zvýšeno v roce 

22009 na částku 21,02Kč / m a od té 
doby se ceny změnily v bytech byly 
vykonány stavební úpravy (plastová 
okna, kotle fasáda, kuchyně atd.). 
Návrh usnesení: Zastupitelé navrhli 

227 Kč/m. Usnesení č.4 bylo schváleno 
5.Na obecní úřad byl doručen návrh od 

Krajského úřadu Ústeckého kraje na 
bezúplatný prodej pozemků pod cy-
klostezkou (včetně cyklostezky). Sta-
rostka dala k nahlédnutí a projed-
nání návrh smlouvy jejíž nedílnou sou-
částí jsou mapy a veškerá doku-
mentace.  

6.Paní Simmerová předložila zastupi-

telům žádost o příspěvek na roční prá-
ci klubu ve výši 50 000Kč a požádala 
o schválení. Návrh usnesení: Zastu-
pitelstvo schvaluje poskytnutí přís-
pěvku 50tis na činnost klubu. Usne-
sení č.6 bylo schváleno.  

7.Účetní obce požádala zastupitele o 
schválení dalšího člena inventari-
zační komise. Dana Štekrtová se 
dobrovolně přihlásila. Návrh usne-
sení: Schválení Dany Štekrtové jako 
člena inv. komise. Usnesení č.7 bylo 
schváleno 

 

předsedající: Marcela Josková
ověřovatelé: Jindřich Dvořák,

Jiřina Matějčková
zapisovatel: M.Vlentová

STARÝ ŠACHOV

Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastu-
pitelstva obce Starý Šachov konané 
11.2.2019 v budově obecního úřadu. 
Jednání zahájeno v 18:00 hod., jednání 
ukončeno v 19:15 hod. 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující 
program zasedání: 

1.Strategický plán - pokračování
2.Schválení záměru darovat pozemky 

pod cyklostezkou
3.Projekt chodník
4.Plán na akci čarodějnice
5.Schválení žádosti o dotaci na opravu 

místních komunikací
6.Rozpočtová změna č.1 
7.Oprava zasedací místnosti
8.Diskuze

1.Předsedající informovala zastupitele 
jak bude probíhat spolupráce s MAS-
Labské skály, které jsme předali za-

kázku na vypracování strategického 
plánu. Dle dohody byly zaslány od 
MAS informace ke strategickému plá-
nu. Elek.poštou byl zaslán dotazník 
pro občany ve formátu PDF, který byl 
vytisknut a bude se distribuovat mezi 
občany obce. Dotazník je rovněž mož-
né vyplnit elektronicky. Druhý soubor 
jsou informace na webové stránky 
obce včetně odkazů na dotazník, za-
pojení se do pracovní skupiny a pří-
padné náměty. 

2.Na zasedání ze dne 17.1.2019 před-
sedající informovala zastupitele, že 
na úřad Starý Šachov byl doručen 
návrh Krajského úřadu Ústeckého 
kraje na bezúplatný prodej pozemků 
cyklostezky. Předsedající informovala 
o vyvěšení záměru prodeje na úřední 
desku. Na tento záměr nebyla z řad 
občanů a okolí vznesena žádná 
odezva. Zastupitelka paní Simmerová 
dala návrh zjistit, jak se k této věci 
staví i okolní obce, aby nedošlo k 
újmě naší obce. Hlasování záměru pro-

deje se odkládá na dobu, kdy bude 
zjištěno více informací. 

3. Starostka obce informovala zastupi-
tele, že jednala s firmou DOPAS s.r.o. 
o nabídce na vypracování projektu 
na chodník. Firma zaslala el. poštou 
cenovou nabídku, která je platná do 
15.2.2019 a je přílohou tohoto zá-
pisu. Jiná nabídka nebyla přednese-
na. Zastup. pan Dvořák navrhl zajistit 
více cenových nabídek projektu, aby 
došlo k porovnání cen. Starostka ne-
dala hlasovat na zadání projektu fir-
mě Dopas s.r.o. 

4. Do plánu akcí na rok 2019 bylo opo-
menuto pálení čarodějnic a starostka 
obce dala projednat plán této akce. 
Zastupitelka paní Simmerová přislí-
bila pomoc sportovců se zajištěním 
grilování na akci čarodějnic. Usne-
sení č.4 bylo schváleno 

5.Starostka obce podala návrh na schvá-
lení žádosti o podporu z dotačního 
titulu na opravu komunikací od Mi-
nisterstva místního rozvoje. Podporo-

vány jsou akce zaměřené na obnovu 
místních komunikací a jejich součás-
tí, a to zejména na: všechny kon-
strukční vrstvy vozovek a krajnic, od-
počívky, přidružené a přídatné pruhy 
zálivy včetně zastávkových pruhů 
linkové osobní dopravy; místní ko-
munikace vedené na mostních ob-
jektech (nadjezdy), včetně těchto ob-
jektů; napojení místní komunikace 
na příslušnou pozemní komunikaci; 
je-li tato v majetku obce. Studie a 
pasporty komunikací jsou zpracová-
ny. Konec podání žádosti je do 
28.2.2019. Za stupitelé vybrali ko-
munikaci u domu č.p. 56 (parkovací 
prostor) a komunikaci u statku. Max. 
výše dotace je 70%, obec se musí 
podílet na spolufinancování opravy 
komunikací. Návrh usnesení: Zastupi-
telstvo souhlasí s podáním žádosti 
dotace na obnovu komunikací od 
Ministerstva místního rozvoje a se 
spolufinancováním opravy komu-
nikací. Usnesení č.5 bylo schváleno 
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vy č. 2/2019 o poskytnutí individuál-
ní dotace ve výši 10 000 Kč Římsko-
katolické farnosti Jezvé – Arcidě-
kanství Horní Police dle žádosti o pos-
kytnutí dotace. (číslo usnesení 2019-
04-11) 

12.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy č. 3/2019 o poskytnutí indivi-
duální dotace ve výši 30 000 Kč SK 
Kanoistika Česká Lípa, z. s. dle žá-
dosti o poskytnutí dotace. (číslo 
usnesení 2019-04-12) 

13.Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlou-
vy č. 4/2019 0 poskytnutí individuál-
ní dotace ve výši 70 000 Kč TJ Dy-
namu Stružnice, z. s. dle žádosti o 
poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2019-04-13) 

14.Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 5/2019 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 30 000 Kč 
paní Veronice Miškejové dle žádosti 
o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2019-04-14) 

15.Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 6/2019 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 20 000 Kč 
panu Miloslavu Duštírovi dle žádosti 
o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2019-04-15) 

16.Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 7/2019 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 15 000 Kč 
SH ČMS – SDH Jezvé dle žádosti o 
poskytnutí dotace. (číslo usnesení 

2019-04-16) 
17.Schvaluje darovací smlouvu na pos-

kytnutí finančního daru ve výši 5 000 
Kč mezi Obcí Stružnice a Hospic sv. 
Zdislavy, o. p. s. (číslo usnesení 2019-
04-17) 

18.Schvaluje darovací smlouvu na pos-
kytnutí finančního daru ve výši 
15 000 Kč mezi Obcí Stružnice a MS 
Radečský vrch, spolek. (číslo usne-
sení 2019-04-18) 

19.Schvaluje darovací smlouvu na pos-
kytnutí finančního daru ve výši 
12 000 Kč mezi Obcí Stružnice a ČS 
včelařů Žandov, o. s. (číslo usnesení 
2019-04-19) 

20.Schvaluje darovací smlouvu na pos-
kytnutí finančního daru ve výši 3 000 
Kč mezi Obcí Stružnice a Ivanem Ham-
merem. (číslo usnesení 2019-04-20) 

21.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě – vodovodní přípojka k RD č.p. 
123 Stružnice. (číslo usnesení 2019-
04-21). 

22.Schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě – vodovodní přípojka k RD č.p. 
181. (číslo usnesení 2019-04-22). 

23.Schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce o 
zřízení budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene služebnosti a o právu 
provést stavbu č. IP – 12 - 4008555/ 
001-CL - Stružnice p. č. 192/1 – kNN, 
SS100 (číslo usnesení 2019-04-23). 

24.Schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce 
o zřízení budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti a o prá-
vu provést stavbu IV – 12 – 
4016952/VB08 - CL - Stružnice p. č. 
719 - 722 – kNN, SS100 (číslo usne-
sení 2019-04-24). 

25.Bere na vědomí informaci o nutnosti 
prořezu lipové aleje. (číslo usnesení 
2019-04-25). 

26.Bere na vědomí informaci o Projektu 
a stavbě části zelené cyklomagistrály 
Ploučnice v intravilánu obce Stružni-
ce a ukládá starostce obce pokračo-
vat v jednání o realizaci cyklostezky. 
(číslo usnesení 2019-04-26). 

27.Schvaluje uzavření smlouvy s firmou 
Galileo na tvorbu a správu www strá-
nek naší obce. (číslo usnesení 2019-
04-27). 

28.Bere na vědomí zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Struž-
nice za rok 2018 s uvedenou chybou 
a ukládá starostce odstranit chybu 
uvedenou ve zprávě. (číslo usnesení 
2019-04-28). 

29.Ukládá starostce společně s výborem 
pro rozvoj, výstavbu, pozemky a ži-
votní prostředí oslovit projektanta ve 
věci odvodnění u čp 83 Jezvé. (číslo 
usnesení 2019-04-29). 

30.Ukládá starostce jednat se SČVK o 
ujištění přesného umístění vodovod-
ního řadu na pozemcích 74/1, 74/3. 
(číslo usnesení 2019-04-30). 

31.Schvaluje vyřadit bývalou knihovnu 
ve Stružnici v čp. 80 z nebytového 
fondu a pověřit projektantku Ing. K. 
Iwanejko o vyřízení všech podkladů 
pro zařazení výše uvedeného prosto-
ru jako bytovou jednotku. (číslo 
usnesení 2019-04-31). 

32.Schvaluje podání žádosti o dotaci Li-
bereckého kraje na vybavení jednot-
ky SDH Jezvé 1 nornou stěnou a 2 
kusů kanálových ucpávek v celkové 
hodnotě 39 150,- Kč, vč. požadované 
spoluúčasti obce. (číslo usnesení 
2019-04-32) 

33.Schvaluje podání žádosti o dotaci z 
dotačního programu Podpory jedno-
tek požární ochrany Libereckého kra-
je na doplnění vybavení jednotky 
výzbrojí v celkové ceně 59 294,- Kč, 
vč. požadované spoluúčasti obce. 
(číslo usnesení 2019-04-33). 

34.Bere na vědomí předpokládaný ter-
mín příštího zastupitelstva – čtvrtek 
11. 4. 2019 od 17:00 hodin. (číslo 
usnesení 2019-04-34) 

35.Bere na vědomí informaci o dětském 
karnevalu, taneční zábavě, které pro-
běhnou 9. 3. 2019 a o vítání občánků 
dne 14. 3. 2019. (číslo usnesení 
2019-04-35) 

Ing. Monika Habartová - starostka
Jiří Kopp - místostarosta

40 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu.

-Usnesení č. 5-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje podání 
žádosti o dotaci Ústeckého kraje z 
Programu podpory regionální kultur-
ní činnosti na rok 2019.

-Usnesení č. 6-1/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje podání 
žádosti o dotaci ve výši 70% z cel-
kových uznatelných nákladů z pro-
gramu „Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova“ z podprogramu „DT 117d8210G 
– Obnova drobných sakrálních staveb 
a hřbitovů“   na akci Hřbitovní zeď - 
Malá Bukovina – 2. etapa.

městnancem obce se zastupitelem 
p. Vojtou.

-Usnesení č. 9-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje změ-
nu termínu prvního přání jubilantům 
z 60-ti let na 65 let.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

-Usnesení č. 7-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 1/2019.

-Usnesení č. 8-1/19: Zastupitelstvo ob-
ce Velká Bukovina schvaluje uzavření 
Dohody o provedení práce kroniká-
ře se zastupitelem p. Pokorným a 
uzavření Pracovní smlouvy, jako za-

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 2/19 ko-
naného dne 13.2. 2019 od 18.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-2/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o bod: Změna cen pronájmu 
prostor „Hospoda Velká Bukovina“ a 
„Hala na hřišti Velká Bukovina“.

-Usnesení č. 2-2/19: ZO Velká Buko-
vina schvaluje navržený program 
jednání.

-Usnesení č.3-2/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje uzavření 
příkazní smlouvy s Novoborským do-
tačním centrem z.s. na zajištění 
kompletní administrace žádosti o do-
taci na akci „Hřbitovní zeď Malá 
Bukovina – 2. etapa“ a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.

-Usnesení č.4-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje smě-
nu pozemku p.p.č. 1703/4 orná půda, 

2k.ú. Karlovka, 1225 m za část po-
zemku p.p.č. 1710/1 zahrada a část 
p.p.č. 1703/2 TTP, obě k.ú. Karlovka. 
Obě části ve stejné rozloze jako na-

2bízený pozemek, tedy 1225 m.
-Usnesení č. 5-2/19: Zastupitelstvo ob-

ce Velká Bukovina schvaluje Smlouvu 
o výpůjčce a darování zahradního kom-

9-11/17 ze dne 25. 9. 2017.
-Usnesení č. 8-2/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje přijetí 
Rozpočtové změny č. 2/2019.

-Usnesení č. 9-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje převe-
dení hospodářského výsledku Ma-
teřské školy Velká Bukovina, p.o. za 
rok 2018 ve výši 47.539,64 Kč do 
rezervního fondu školy.

-Usnesení č. 10-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje od-
stranění přerostlých tůjí na hřbitově 
ve Velké Bukovině.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

postéru a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

-Usnesení č. 6-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ceník 
pronájmu haly na hřišti Velká Buko-
vina s platností ode dne schválení. 
Ruší se platnost ceníku pronájmu ha-
ly na hřišti Velká Bukovina přijatého 
us.č. 7-12/16 ze dne 5. 12. 2016 se 
změnou přijatou us.č. 8-11/17 ze dne 
25. 9. 2017.

-Usnesení č. 7-2/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ceník 
pronájmu sálu a výčepu v budově č.p. 
13 Velká Bukovina s platností ode 
dne schválení. Ruší se platnost cení-
ku pronájmu sálu a výčepu v budově 
č.p. 13 Velká Bukovina přijatého us.č. 

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 13/18 ko-
naného dne 13.12. 2018 od 18.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje rozšíření programu 
jednání o body: Smlouva o zimní 
údržbě komunikací, Odměna za vý-
kon funkce neuvolněného místosta-
rosty, Jednací řád Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina.

-Usnesení č. 2-13/18: ZO Velká Buko-

vina schvaluje navržený program jed-
nání.

-Usnesení č. 3-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo s firmou VF SITE 
s.r.o. na akci „Pohodlně a bezpečně 
po obci Velká Bukovina“. 

-Usnesení č. 4-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje přijetí rozpočtové změ-
ny č. 11/2018.

-Usnesení č. 5-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje uzavření smlouvy na 
zimní údržbu komunikací. 

-Usnesení č. 6-13/18: ZO Velká Buko-
vina stanoví odměnu za výkon funkce 
neuvolněného místostarosty 10.000,-
Kč. Odměna bude poskytována od 1. 

zájemci dle přiložené žádosti.
-Usnesení č. 11-13/18: ZO schvaluje 

poskytnutí finančního daru 10.000,- 
Kč ZŠ Horní Police jako neúčelový 
finanční dar.

-Usnesení č. 12-13/18: ZO schvaluje 
přijetí finančního daru pro MŠ Velká 
Bukovina od firmy Sauer Žandov, a.s. 
ve výši 5.000,- Kč a finančního daru 
od firmy MAJJ-KUPEC s.r.o. ve výši 
5.000,- Kč.

-Usnesení č. 14-13/18: ZO Velká Buko-
vina zřizuje Kulturně společenskou 
komisi a jejím předsedou volí p. Petru 
Hlaváčkovou.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

1. 2019. V případě volby nového 
místostarosty ode dne zvolení.

-Usnesení č. 7-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje rozpočet obce Velká 
Bukovina na rok 2019.

-Usnesení č. 8-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje rozpočet MŠ Velká 
Bukovina na rok 2019.

-Usnesení č. 9-13/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje Jednací řád Zastu-
pitelstva obce Velká Bukovina v před-
loženém znění s účinností od 1. 1. 
2019.

-Usnesení č. 10-13/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje prodej p.p.č. 160/8, 
p.p.č. 160/9,  p.p.č. 160/13,  p.p.č. 
127,  st.p.č. 97, k.ú. Malá Bukovina 

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 14/18 ko-
naného dne 19.12. 2018 od 17.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-14/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body: Inventarizace a Pořízení 
historické mapy obce.

-Usnesení č. 2-14/18: ZO Velká Buko-
vina schvaluje navržený program jed-
nání.

-Usnesení č. 3-14/18: ZO schvaluje při-
jetí Dodatku č. 17 ke smlouvě o zne-
škodňování komunálních, separát-
ních, velkoobjemových a nebezpeč-
ných odpadů v obci Velká Bukovina.

-Usnesení č. 4-14/18: ZO schvaluje 
zvýšení ceny svozových lístků ze 40,- 
Kč na 45,- Kč za nádobu 120 L a z 
80,- Kč na 90,- Kč za nádobu 240 L s 
platností od 1. 1. 2019.

vina schvaluje pořízení historické 
mapy obce. 

-Usnesení č. 8-14/18: ZO schvaluje 
poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč 
Český svaz včelařů, o.s. Žandov jako 
neúčelový finanční dar.

-Usnesení č. 9-14/18: ZO schvaluje 
poskytnutí finančního daru 10.000,- 
Kč Českomoravskému svazu chovate-
lů poštovních holubů – ZO Velká Bu-
kovina jako neúčelový finanční dar.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič

-Usnesení č. 5-14/18: ZO pověřuje ře-
ditelku Mateřské školy Velká Buko-
vina pravomocí přijímat jménem Ma-
teřské školy Velká Bukovina dary a 
uzavírat smlouvy o přijetí daru do 
výše 20.000,- Kč bez předchozího 
schválení Zastupitelstvem obce. 

-Usnesení č. 6-14/18: ZO stanoví od-
měnu paní Kavkové, která není čle-
nem zastupitelstva obce, za výkon 
funkce člena finančního výboru 200,- 
Kč/měsíc.

-Usnesení č. 7-14/18: ZO Velká Buko-

VELKÁ BUKOVINA

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 1/19 ko-
naného dne 16.1. 2019 od 18.00 hod. v 
zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis 
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů).

-Usnesení č. 1-1/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body: Rozpočtová změna 
č.1/2019 a Schválení podání žádosti 
o dotace – oprava hřbitovní zdi Malá 
Bukovina II. etapa.

-Usnesení č. 2-1/19: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje program jednání. 

nákladů projektu.
-Usnesení č. 4-1/19: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje podá-
ní žádosti o podporu z Programu ob-
novy venkova Ústeckého kraje 2019 
v oblasti podpory 1 - Obnova a rozvoj 
venkovské zástavby a závazek spolu-
financování projektu v minimální výši 

-Usnesení č. 3-1/19: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
dání žádosti o podporu z Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje 
2019 v oblasti podpory 2 - Chodníky 
a místní komunikace a závazek spo-
lufinancování projektu v minimální 
výši 40 % z celkových uznatelných 

STARÝ ŠACHOV

Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastu-
pitelstva obce Starý Šachov konané 
17.1.2019 v budově obecního úřadu. 
Jednání zahájeno v 17:30 hod., jednání 
ukončeno v 19.00 hod. 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující 
program zasedání: 

1.Strategický plán obce Starý Šachov 
2.Kulturní akce 2019 
3.Pravomoc starosty na úpravu 

rozpočtu na konci roku 2018 
4.Zvýšení nájmu bytů v majetku obce 

Starý Šachov 
5.Cyklostezka 
6.Sportovci - příspěvek 
7.Inventarizace doplnění člena  
8.Diskuze 

1.Předsedající zahájil zasedání. Zastu-
pitelům byly předloženy nabídky na 
zpracování strategického plánu obce 
od firmy DotaceZ.eu a Místní akční 
skupina Labské skály (MAS) Zastupi-
telé mají větší důvěru ke společenství 
MAS. Předsedající dal hlasovat. Kdo 
je pro společenství MAS, které by 
mělo zpracovat strategický plán obce 
od Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Návrh usnesení: zadání vypracování 
strat. plánu org. MAS. Usnesení č.1 
bylo schváleno

2.Zastupitelé se dohodli předběžně na 
termínech kulturních akcí: Maškarní - 
2.3.2019, Zábava – 22.3.2019 (hrát 
bude skupina Falset), Divadlo Praha - 
25.5.2019 (muzikál  Sestra v akci), 
Den dětí - 1.6.2019. Usnesení č.2 
bylo schváleno 

3.Předsedající seznámila zastupitele s 

potřebou schválit pravomoc starost-
ky na úpravu rozpočtu na konci roku 
2018. Usnesení č.3 bylo schváleno 

4.Starostka obce přednesla návrh na zvý-
šení nájmů v obecních bytech. Ná-
jemné bylo naposledy zvýšeno v roce 

22009 na částku 21,02Kč / m a od té 
doby se ceny změnily v bytech byly 
vykonány stavební úpravy (plastová 
okna, kotle fasáda, kuchyně atd.). 
Návrh usnesení: Zastupitelé navrhli 

227 Kč/m. Usnesení č.4 bylo schváleno 
5.Na obecní úřad byl doručen návrh od 

Krajského úřadu Ústeckého kraje na 
bezúplatný prodej pozemků pod cy-
klostezkou (včetně cyklostezky). Sta-
rostka dala k nahlédnutí a projed-
nání návrh smlouvy jejíž nedílnou sou-
částí jsou mapy a veškerá doku-
mentace.  

6.Paní Simmerová předložila zastupi-

telům žádost o příspěvek na roční prá-
ci klubu ve výši 50 000Kč a požádala 
o schválení. Návrh usnesení: Zastu-
pitelstvo schvaluje poskytnutí přís-
pěvku 50tis na činnost klubu. Usne-
sení č.6 bylo schváleno.  

7.Účetní obce požádala zastupitele o 
schválení dalšího člena inventari-
zační komise. Dana Štekrtová se 
dobrovolně přihlásila. Návrh usne-
sení: Schválení Dany Štekrtové jako 
člena inv. komise. Usnesení č.7 bylo 
schváleno 

 

předsedající: Marcela Josková
ověřovatelé: Jindřich Dvořák,

Jiřina Matějčková
zapisovatel: M.Vlentová

STARÝ ŠACHOV

Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastu-
pitelstva obce Starý Šachov konané 
11.2.2019 v budově obecního úřadu. 
Jednání zahájeno v 18:00 hod., jednání 
ukončeno v 19:15 hod. 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující 
program zasedání: 

1.Strategický plán - pokračování
2.Schválení záměru darovat pozemky 

pod cyklostezkou
3.Projekt chodník
4.Plán na akci čarodějnice
5.Schválení žádosti o dotaci na opravu 

místních komunikací
6.Rozpočtová změna č.1 
7.Oprava zasedací místnosti
8.Diskuze

1.Předsedající informovala zastupitele 
jak bude probíhat spolupráce s MAS-
Labské skály, které jsme předali za-

kázku na vypracování strategického 
plánu. Dle dohody byly zaslány od 
MAS informace ke strategickému plá-
nu. Elek.poštou byl zaslán dotazník 
pro občany ve formátu PDF, který byl 
vytisknut a bude se distribuovat mezi 
občany obce. Dotazník je rovněž mož-
né vyplnit elektronicky. Druhý soubor 
jsou informace na webové stránky 
obce včetně odkazů na dotazník, za-
pojení se do pracovní skupiny a pří-
padné náměty. 

2.Na zasedání ze dne 17.1.2019 před-
sedající informovala zastupitele, že 
na úřad Starý Šachov byl doručen 
návrh Krajského úřadu Ústeckého 
kraje na bezúplatný prodej pozemků 
cyklostezky. Předsedající informovala 
o vyvěšení záměru prodeje na úřední 
desku. Na tento záměr nebyla z řad 
občanů a okolí vznesena žádná 
odezva. Zastupitelka paní Simmerová 
dala návrh zjistit, jak se k této věci 
staví i okolní obce, aby nedošlo k 
újmě naší obce. Hlasování záměru pro-

deje se odkládá na dobu, kdy bude 
zjištěno více informací. 

3. Starostka obce informovala zastupi-
tele, že jednala s firmou DOPAS s.r.o. 
o nabídce na vypracování projektu 
na chodník. Firma zaslala el. poštou 
cenovou nabídku, která je platná do 
15.2.2019 a je přílohou tohoto zá-
pisu. Jiná nabídka nebyla přednese-
na. Zastup. pan Dvořák navrhl zajistit 
více cenových nabídek projektu, aby 
došlo k porovnání cen. Starostka ne-
dala hlasovat na zadání projektu fir-
mě Dopas s.r.o. 

4. Do plánu akcí na rok 2019 bylo opo-
menuto pálení čarodějnic a starostka 
obce dala projednat plán této akce. 
Zastupitelka paní Simmerová přislí-
bila pomoc sportovců se zajištěním 
grilování na akci čarodějnic. Usne-
sení č.4 bylo schváleno 

5.Starostka obce podala návrh na schvá-
lení žádosti o podporu z dotačního 
titulu na opravu komunikací od Mi-
nisterstva místního rozvoje. Podporo-

vány jsou akce zaměřené na obnovu 
místních komunikací a jejich součás-
tí, a to zejména na: všechny kon-
strukční vrstvy vozovek a krajnic, od-
počívky, přidružené a přídatné pruhy 
zálivy včetně zastávkových pruhů 
linkové osobní dopravy; místní ko-
munikace vedené na mostních ob-
jektech (nadjezdy), včetně těchto ob-
jektů; napojení místní komunikace 
na příslušnou pozemní komunikaci; 
je-li tato v majetku obce. Studie a 
pasporty komunikací jsou zpracová-
ny. Konec podání žádosti je do 
28.2.2019. Za stupitelé vybrali ko-
munikaci u domu č.p. 56 (parkovací 
prostor) a komunikaci u statku. Max. 
výše dotace je 70%, obec se musí 
podílet na spolufinancování opravy 
komunikací. Návrh usnesení: Zastupi-
telstvo souhlasí s podáním žádosti 
dotace na obnovu komunikací od 
Ministerstva místního rozvoje a se 
spolufinancováním opravy komu-
nikací. Usnesení č.5 bylo schváleno 
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6.Na opravu komunikací není dostatek 
finančních prostředků a je třeba pro-
vést rozpočtovou změnu č. 1. Návrh 
usnesení: Schválení RZ č. 1. Usnesení 

č.6 bylo schváleno 
7.Starostka obce přednesla cenovou na-

bídku pana Jaroslava Bartůňka na 
opravu zasedací místnosti, která je 

přílohou tohoto zápisu. Návrh usne-
sení: Oprava zasedací místnosti a 
chodby firmou pana J. Bartůňka.

 

předsedající: Marcela Josková
ověřovatelé: Jindřich Dvořák,

Jiřina Matějčková
zapisovatel: M.Vlentová

Šance pro nezaměstnané
V České Lípě, budově České Spořitelny, je kancelář spolku 

SUBVENT. Když se budete ptát, co vlastně dělají, zjistíte, že za-
jišťují pro lidi vzdělávací kurzy anebo práci, pomáhají hlavně 
nezaměstnaným. Na Úřadu práce můžete vidět jejich letáčky, kde 
se ptají na rok Vašeho narození.

Jde totiž o projekt, do kterého může vstoupit každý, který je v 
evidenci Úřadu práce v České Lípě 5 a více měsíců a současně je 
mu 55 a více let. Většina těchto lidí už počítá měsíce nebo léta do 
důchodu, plánuje předčasný důchod nebo řeší zdravotní problé-
my. Ale je i spousta těch, kteří jsou si vědomi toho, že do důchodu 
je ještě relativně daleko a uvažují, jak zbylý čas využít, jak si po-
lepšit. Právě na takové je projekt zaměřen.

Pokud budete mít cestu do České Lípy anebo se s nimi spojíte, 
vše Vám vysvětlí. Nabízí poradenství k řešení Vaší momentální 
situace, semináře, pomáhají najít brigádu, mohou i zajistit práci. Jed-
nají totiž s firmami, organizacemi i obcemi o zaměstnání každého, 
kdo už se projektu účastní. Zajišťují také rekvalifikační kurzy, aby 

lidé mohli nastoupit do práce, kde kurz potřebují. Projekt je 
pojmenován „Mobilně za prací“, protože proplácí všechny jízden-
ky, když pojedete za nimi do České Lípy, i na kurz, dokonce zaplatí i 
celý první měsíc dojíždění do práce. Aby mohli ti, co již jsou v 
projektu, komunikovat, obvolávat třeba firmy, nebo i volat si s 
nimi, proplácí tři měsíce kredit. Je toho ale víc, co nabízí, jak se 
snaží lidem pomoct. 

Asi nejlepší způsob, jak zjistit více, je stavit se u nich v „Centru 
podpory“, je to ve Spořitelně ve druhém patře, bývají tam 
minimálně každé dopoledne, adresa je Hrnčířská 2985 v Čes-
ké Lípě. Zavolat, nebo prozvonit, můžete čísla 722 339 847, 
nebo 735 091 008. Reagují i na emaily info@subvent.cz, 
ceskalipa@subvent.cz nebo subvent@outlook.cz. Více 
byste měli zjistit i na Úřadu práce v České Lípě, kde jsou jejich 
letáčky a o projektu ví i zprostředkovatelky.

Když se do projektu zapojíte, získáte zase o trochu větší šanci 
řešit svou situaci. 
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