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USNESENÍ 
ze  zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 

 17. 2. 2010  hod. v zasedací místnosti v přízemí 

Zastupitelstvo obce  
 
6. odsouhlasilo 
Novou Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Polevsko s účinností od 18. 2. 2010. 
Hlasování:    5 pro                0 proti               1  zdržela (Mgr.Průchová)   
7. odsouhlasilo a pověřilo 
podání žádosti o dotaci na rok 2010  z Grantového fondu Libereckého kraje (maximálně 65 % 
celkových uznatelných nákladů akce na elektroinstalaci v budově ZŠ a MŠ  Polevsko 400.000,- Kč 
v dané výši a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele z rozpočtu obce. Zároveň 
pověřilo starostku k vyřízení dotací 
Hlasování:    6 pro                0 proti               0  zdržel   
8. odsouhlasilo  a pověřilo 
„Dodatky č. 4 a 5 ke smlouvě o sběru a odstraňování odpadu“ na rok 2010 a zároveň pověřilo 
starostku k jejich podpisu. 
Hlasování:    6 pro                0 proti               0 zdržel 
9. odsouhlasilo  
na rok 2010 zřízení jednoho pracovního místa VPP za minimální mzdu + osobní příplatek.  Dále obec 
požádala o OPP (obecně prospěšné práce) – pro obec zdarma. 
Hlasování:    6 pro                0 proti               0  zdržel   
10. odsouhlasilo  



pracovní postup (který je přílohou tohoto zápisu)  při pluhování p. Boháče“, který bude striktně 
dodržovat. 
Hlasování:       6  pro                 0 proti                      0 zdržel  
   
  
           Jaroslav Hájek                                                                              Martina Rašínová 
 místostarosta Obce Polevsko                                                              starostka Obce Polevsko 
 
Polevsko dne 17. 2. 2010 

 
 

USNESENÍ 
ze  zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 
 10. 3. 2010  18.00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 

Zastupitelstvo obce  
11. odsouhlasilo a pověřilo 
v návaznosti získané dotace na „Volnočasové areály“ a v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 41 
ze dne 16. 9. 2009, kde ZO odsouhlasilo uzavřít smlouvu ohledně krátkodobého úvěru s ČSOB ve výši 
3 mil. Kč, je potřeba podepsat směnku bianko. Zároveň pověřilo starostku k podpisu směnky. 
Hlasování:    6 pro                0 proti               0  zdržel   
12. odsouhlasilo  
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Polevska – bez výhrad a 
závěrečný účet obce roku 2009“. 
Hlasování:    6 pro                0 proti               0  zdržel   
13. odsouhlasilo  
aktualizovaný „Komunitní plán sociálních služeb“. 
Hlasování:    6 pro                0 proti               0  zdržel   
14. odsouhlasilo a pověřilo 
změnu obecní hranice k. ú. Arnultovice u Nového Boru a Polevska dle geometrického plánu č. 1871-
1/2010 (Arnultovice) a č. 528-1/2010 (Polevsko). Zároveň pověřilo starostku k podpisu „Dohody“ 
mezi Městem Nový Bor a obcí Polevsko, ohledně opravy katastrální hranice. 
Hlasování:       6  pro                 0 proti                      0 zdržel  
   
 
           Jaroslav Hájek                                                                              Martina Rašínová 
 místostarosta Obce Polevsko                                                              starostka Obce Polevsko 
 
 
Polevsko dne 27. 5. 2010 

 
             

USNESENÍ 
ze  zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 
 24. 5. 2010  18.00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 

Zastupitelstvo obce  
21. odsouhlasilo  
nepokračovat dalších v krocích v rámci vybudování fotovoltaických střešních panelů. 
 Hlasování:    2 pro                3 proti               2  zdržel   
22. projednalo a rozhodlo 
projednat prodloužení pracovní doby MŠ a ŠD od září 2010 na dalším zastupitelstvu v červnu. 
Hlasování:     7 pro                0 proti               0  zdržel   
23. odsouhlasilo a pověřilo 



uzavřít „Smlouvu o dílo“ na výměnu oken a dveří na sále v Restauraci Na Křižovatce s panem D. 
Leniczkým a zároveň pověřilo starostku k podpisu smlouvy. 
Hlasování:    7 pro                0 proti               0  zdržel   
24. vzalo na vědomí 
zadávací řízení „Rekonstrukce Kostela Nejsvětější Trojice Polevsko“ provede pan Michal Panáček, 
stavební technik českolipského vikariátu (biskupství). 
25. odsouhlasilo  
připojení na technologické centrum ORP Nový Bor. 
Hlasování:       7  pro                 0 proti                      0 zdržel  
26. odsouhlasilo 
7 členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2010 – 2014 . 
Hlasování:       7  pro                 0 proti                      0 zdržel  
 
             Jaroslav Hájek                                                                              Martina Rašínová 
 místostarosta Obce Polevsko                                                              starostka Obce Polevsko 
 
Polevsko dne 11. 3 2010 

 
 

USNESENÍ 
ze  zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 
 21. 6. 2010 v 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 

Zastupitelstvo obce  
27. odsouhlasilo  
prodloužení pracovní doby v MŠ a ŠD Polevsko do 17,00 hod. 
Hlasování:     7 pro                0 proti               0  zdržel   
28.odsouhlasilo 
finanční příspěvek SKI Polevsku na el. přípojku ve výši 3000,- Kč. 
Hlasování:     7 pro                0 proti               0  zdržel   
29. vzalo na vědomí a pověřilo 
získanou dotaci na „Rekonstrukci parkoviště“ ve výši 336.000,- Kč a pověřilo starostku k podpisu 
smlouvy s MMR. 
Hlasování:     7 pro                0 proti               0  zdržel   
30. odsouhlasilo  
zažádání v rámci VPP o jedno pracovní místo od 1. 8. 2010 z důvodu odchodu pracovníka obce pana 
Jiřího Boháče do předčasného starobního důchodu. 
Hlasování:       7  pro                 0 proti                      0 zdržel  
 
Polevsko dne 22. 6. 2010 
  
           Jaroslav Hájek                                                                              Martina Rašínová 
 místostarosta Obce Polevsko                                                              starostka Obce Polevsko 
 
 

 
 
Vážení a milí spoluobčané,   

VESNICE ROKU 2010  
Obec se poprvé v letošním roce přihlásila do soutěže Vesnice roku 2010. 

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale i  



rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovateli soutěže 
jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR 
a Ministerstvo zemědělství ČR. Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, 
společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská 
vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a 
péče o krajinu.  

Dne 8. 6. 2010 (úterý) proběhlo v naší obci krajské kolo této soutěže, přijela hodnotitelská 
komise a procházela se po  naší obci. Předsedkyní krajské komise je ing. Miloslava 
Kavánová, starostka obce Poniklá, místopředsedou Ladislav Chvojka, starosta obce 
Zahrádky, které vloni v krajském kole zvítězily. 
V případě vítězství bychom postoupili do kola celostátního. Na Českolipsku se o titul uchází 
Nový Oldřichov, Kravaře, Horní Police a Sloup v Čechách 
Dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši snahu poklidit, za  posekání nebo zastřižení živých 
plotů, většina občanů si naši prosbu vzala k srdci a opravdu výsledek byl znát. Pokud naše 
vesnička uspěje, bude to zásluhou nás všech.  
Tak uvidíme, jaké bude mít naše obec(pro nás krásná obec)  štěstí. 
 
Mnohokrát děkujeme.  
 
 
 
 

Dotace   2010               
 
 

Název projektu Dotační orgán Celkové 
náklady 

Dotační 
podíl 

Výsledek 

Rekonstrukce místních 
komunikací – nad Kostelem 
směr sjezdovka, Klůčky   + 
parkoviště 

SZIF ( Státní 
zemědělských intervenční 
fond Hradec Králové ) 

4 198 403,- 3 175 263,- nevyhověno 

Statické zabezpečení 
hřbitovní zdi 

SZIF ( Státní 
zemědělských intervenční 
fond Hradec  

7 669 468,- 5 741 866,- nevyhověno

Oprava Kostela 
Nejsvětější Trojice 

SZIF ( Státní 
zemědělských intervenční 
fond Hradec Králové ) 

  5 074 728,- 4 567 255,- vyhověno 

Polyfunkční dům + 
víceúčelové hřiště 

SZIF ( Státní 
zemědělských intervenční 
fond Hradec Králové ) 

16 809 093,- 12 658 191,-  nevyhověno

Oprava budovy ZŠ a MŠ 
Polevsko (střecha, okna, 
zateplení + fasáda) 

OPŽP  Praha   5 409 172,- 4 500 000,-  nevyhověno 

Rekonstrukce vodní 
nádrže 

Krajský úřad  
Libereckého kraje 

   312 652,-      156 326,-  nevyhověno  

Elektroinstalace ZŠ a MŠ Krajský úřad  
Libereckého kraje 

   575 012,-  373 757,- nevyhověno 

Údržba veřejné zeleně Krajský úřad  
Libereckého kraje 

  100.000,- 82.000,- vyhověno 

Praha – oprava zdiva PBP MMR Praha   486  000,- 389 000,- vyhověno 



Šporky 
Oprava oken v kulturním 
sále za spoluúčasti dětí ZŠ 
a MŠ 

MMR Praha   267 000,-  187 000,- vyhověno 

Úprava okolí Mezinárodní 
cyklistické trasy č. 211 
v obci Polevsko - statické 
zabezpečení stávající 
opěrné zdi novou úhlovou 
zdí 

MMR  Praha 
program „Podpora 
rozvoje hosp. slabých a 
strukturálně 
postižených regionů“ 

7 045 000,- 4 227 000,-  nevyhověno

Rekonstrukce parkoviště v 
obci Polevsko 

MMR – Praha -  
program „Podpora 
rozvoje hosp. slabých a 
strukturálně 
postižených regionů “ 

    561 000,- 336.000,- Kč  vyhověno 

Vybudování 
víceúčelového hřiště 
v obci Polevsko“ 

MMR – Praha -  
program „Podpora 
rozvoje hosp. slabých a 
strukturálně 
postižených regionů “ 

3 585 000,- 2 151 000,- zařazeno do 
náhradních akcí, 
tzn. dotace bude 
přidělena 
v případě, že 
bude odmítnuta 
těmi, kteří jsou 
uvedeni 
v seznamu 
schválených 
žádostí 

 „Oprava památníku 
padlým obětem 1.světové 
války“ 

Krajský úřad  
Libereckého kraje 

  60 900,-  50.000,-  dosud není 
rozhodnuto 

CELKEM   5 564 255,- 
Kč 

 

 
 
Milí spoluobčané,  
v rámci  předvolební  kampaně  sdružení  nezávislých „Za Polevsko 
krásnější bez 110 kV“, (Mgr. Elena Průchová, Martina Rašínová, Lenka Panušková, 
Jaroslav Hájek, Ing. Tomáš Socha, Tomáš Romanovský, Petr Ziml). 
 Sdružení získalo finanční dar určený na zájezd občanů Polevska do 
Národního divadla v Praze dne 30. 9. 2010 od 19.00 hod. na 
představení „Naši furianti. Z důvodu omezení kapacity autobusu (40 
míst) prosíme zájemce o nahlášení účasti co nejdříve na Obecním úřadu 
Polevsko . 
 

 
 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ VYBAVENÉ ŠKOLNÍ ZAHRADY 
 
Natěšení, zvědavost a nedočkavost, to vše bylo vidět na dětech ze ZŠ a MŠ 
Polevsko už dlouhou dobu. A to proto, že jim přímo před očima rostlo na 
školní zahradě nové školní hřiště, včetně velkého zábavného hradu, který 



byl obklopen klouzačkami a různými houpačkami. Zvědavost dětí se proměnila v poznané v 
ten pravý čas a tím byl jejich svátek. Na Den dětí, 1. června se totiž všichni „školkáčci“ a 
„školáci“ poprvé prošli po celém hradě. Dokonce bylo poprvé otevřeno dětem školní hřiště, 
na které s vervou všichni vtrhli a běhali zmatečně křížem krážem. Z dětiček sršela radost z 
toho všeho nového, a tak je jasné, že lepší dárek k tomuto svátku dostat nemohli. Nicméně 
počasí nám nepřálo, bylo sychravo a chladno, a tak se děti nemohly těšit a radovat z nového 
hřiště moc dlouho. Pro tento případ byl připraven „Dětský den“ uvnitř ve škole, takže nikdo o 
nic nepřišel, i když venku pršelo. V první řadě se ratolesti rozdělily do takových dvojic, kde v 
každé dvojici byl starší žák a mladší školkáček. Pak už nic nebránilo, než se vydat za 
soutěžením, protože témeř v každé místnosti školy (snad kromě kuchyně a půdy) čekali 
učitelé s nějakou „záludnou“ a zajímavou soutěží, kterou musel splnit jak starší a zkušený 
žáček, tak i mladší a vyděšený školkáček. Jakmile si svou soutěž dítko odbylo, dostalo 
sladkou odměnu, kterou si samozřejmě zasloužilo a hned spěchalo k další soutěži. Soutěže 
byly opravdu různé a rozmanité, někde si děti vyzkoušely svou zručnost s floorbalovou 
hokejkou, jinde se prošly po lavičce s pingpongovým míčkem ve lžičce nebo kreslily obrázky 
se zavázanýma očima. Opět nechyběla ani oblíbená soutěž na chůdách. Když měly všechny 
děti odsoutěžíno, tak neodolaly ani paní učitelky a vyzkoušely si některé záludnosti, které 
zvládly stejně tak, jako dětičky, s bravurou. Svůj sváteční den děti zakončily tak, že si ještě 
zazpívaly písničky s paní učitelkou, která je doprovázela na kytaru. Nakonec je nutné říct, že 
ZŠ a MŠ Polevsko oslavilo Dětský den opět originálně, po svém a nezabránilo tomu ani 
nepříliš příznivé počasí.  
       Robert Schäfer, vychovatel ZŠ 
 

 
 

PENÍZE DO ŠKOL 
V Kulturním a vzdělávacím centru v Kamenickém Šenově se konal seminář, který se týkal 
podání žádosti o dotaci z Evropské unie pro základní školy – PENÍZE DO ŠKOL. Jedná se o 
podporu dotace z Evropské unie  1.4. – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Minimální 
částka na projekt je 300. 000,- Kč, maximální možná částka na školu je 300. 000,- Kč +  
počet žáků školy x 4. 300,- Kč . Tématy šablon klíčových aktivit jsou: 
 

1. Čtenářská a informační gramotnost 
2. Cizí jazyky 
3. Využívání ICT 



4. Matematika 
5. Přírodní vědy 
6. Finanční gramotnost 
7. Inkluzívní vzdělávání 

Naše základní škola se do tohoto projektu též zapojí.   
 
 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Tak jako každý rok, i letos se konalo Pálení čarodějnic. Všechny čarodějnice se 
sešly přímo u ohně, kde se pořádaly různé soutěže. Pak si všichni mohli opéct 

buřta a ohřát se u vatry, kterou připravili zaměstnanci obecního úřadu..  
 
 

 
 

 
VOLBY 

 
Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR konaných  

ve dnech 28. a 29.5.2010 v Polevsku 
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů ( osoby volicí na 
„voličský průkaz“) :                                                                                       
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:                                 307 
Počet platných hlasů:        205 
 
Pořadí Název                                                              Počet hlasů 
1 Občanská demokratická strana                             52 
2 TOP 09                                                                     47 
3 Věci veřejné                                                              27 
4 Česká strana sociálně demokratická                          26 
5 Komunistická strana Čech a Moravy                         17 
6 Suverenita-blok J. Bobošíkové                                   13 
7 Strana Práv.Občanů ZEMANOVCI                             7 
8 Strana zelených                                                             6 
9 Dělnická strana sociální spravedlnosti                          4 
10 Česká pirátská strana                                                     3 
11 Strana svobodných občanů                                            2 
12 Volte Pravý Blok www.cibulka.net                               1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                               
 

V měsíci dubnu oslavili významné životní 
                                   jubileum:  
                                         paní Helena Stromecká 
                                        pan Petr Cejpa 
                                       pan Ing. František Korvas 
                             
                                    V měsíci květnu oslavila významné životní jubileum 
                                      paní Marie Musilová 
                               
                                  V měsíci červnu oslavila významné životní 
                                  jubileum  paní Dana Marešová 
  
                                V měsíci červenci oslaví významné životní  
 jubileum  
 pan Vladimír Svoboda 
 pan Václav Martínek 
 paní Jaroslava Kolomazníková 
  
                                V měsíci srpnu oslaví významné životní  
 jubileum 
 pan Petr Ziml 
   
          Srdečně blahopřejeme 
                                                              

 
 
 
 

 
Vítání občánků 

 
Dne 17. dubna 2010 se na obecním úřadě konalo vítání občánků, které pořádá 
Obecní úřad ve spolupráci  ZŠ a MŠ Polevsko. Slavnostně byli uvítáni 
Matyáš Dlouhý,  Jana Korvasová,  Dominik Neumann,  Matěj Tuzar a  
Lucie Kraumanová.  Dětem i rodičům přejeme do života štěstí a zdraví. 
 
 
 

 
 
 



Poznáte, kde v obci stála tato chalupa? 
 
                               

 
 

 
 AUDIT 

Obec obdržela zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009. 
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 1. 2. 2010 a to na základě zák. č. 
420/2004 Sb. , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí.  Při  kontrole nebyly zjištěny chyby, nedostatky 
či rizika.   
 

 
 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  
 
 V návaznosti na získanou dotaci na Rekonstrukci Kostele Nejsvětější Trojice, 
v letošním roce bude zahájeno zadávací řízení a v roce 2011 by začala samotná 
rekonstrukce našeho krásného kostela. Zároveň  proběhlo dne 28.4. 2010 
přátelské setkání pana biskupa se zástupci obcí, na jejichž katastrech se nachází kostely. Obě 
strany tedy věří, že se podaří díky vzájemné spolupráci dokončit plánovanou rekonstrukci. 

 
NOVOBORSKO 

V březnu se konalo další setkání zástupců svazku obcí Novoborska. Tentokrát v Mařenicích. 
Na programu jednání byly následující body: 
 

1. Správa CHKO Lužické hory – aktivity 2010 – Ing. Tomáš Besta 
2. Aktualizace Strategie rozvoje Novoborska 
3. Představení tajemníka MěÚ v Novém Boru                                     
4. Sportovně rekreační trasy 



5. Spolupráce Přírodní park Žitavské hory 
6. Zveřejňování dokumentů svazku na internetových stránkách 

 
Dalším bodem jednání bylo řešení problému motorkářů. Na zástupce CHKO Lužické hory byl 
učiněn dotaz, kde by mohly jezdit terénní motorky a čtyřkolky tak, aby nejezdily po celých 
lesích. Předseda svazku uvedl, že v Okrouhlé tento problém vyřešili tak, že povolili jízdy na 
nevyužitých pozemcích jedenkrát týdně v určitou dobu. Do lesa, až na jedince, se již nejezdí. 
Motorkáři údajně vytipovali lokalitu v novém Boru naproti „ pejskráně“. Zástupce CHKO byl 
požádán, aby konzultoval tento návrh z hlediska přijatelnosti místa z pohledu ochrany přírody 
a o povolení jízdy terénních motorek a čtyřkolek. Zástupce CHKO ing. Besta uvedl, že by bylo 
vhodnější věc řešit přímo se zájmovou skupinou.  
 
 

Očkování psů 
Dne 7.4.2010 proběhlo před budovou OÚ pravidelné jarní očkování psů proti 
vzteklině, na které se dostavili majitelé psů se svými čtyřnohými mazlíčky. 
V celé obci je evidováno 69 psů a tohoto očkování se zúčastnilo pouze 11 psů. 
Dle zákona o veterinární péči je chovatel povinen zajistit, aby byli psi ve stáří 

od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí 
použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování  
a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Nedodržení této 
povinnosti je dle zákona přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000,-Kč. Pokud 
některý z majitelů nechá psa očkovat v jiném termínu nebo u jiného veterináře je povinen tuto 
skutečnost oznámit OÚ. 

Oprava zdiva PBP Šporky 
V měsíci červenci 2010 bude zahájena Oprava  zdiva PBP Šporky (vedle Restaurace Na 
Křižovatce).  Akce je realizovaná z dotačních prostředků MMR. 

                                                                        

Výměna oken a dveří v kulturním sále 
 
V červenci bude realizována výměn oken a dveří v kulturním sále v 
„Restauraci Na Křižovatce“ z dotačních prostředků MMR ve 
spolupráci dětí ze ZŠ a MŠ Polevsko. 

 
 

Rekonstrukce parkoviště na návsi 
V měsíci srpnu bude omezen provoz na návsi z důvodu  rekonstrukce 

„Parkoviště“ , finanční prostředky získány z MMR z programu podpora rozvoje 
hosp. slabých a strukturálně postižených regionů 

 
 
 

 



 
Finanční dar                        

 
Obec obdržela finanční dar ve výši 500,- eur od manželů Eri a Wernera Schedelbeck 
z Mnichova, poslední příbuzní rodiny Handschke. Dar je poděkováním za opravu 
Hrobky rodiny Handschke na hřbitově. 
Mnohokrát děkujeme 
 
 

Návštěva senátora Ing. Karla Kapouna 
 

14. 6. 2010 navštívil naší obec Ing. Karel Kapoun, senátor za Českolipsko, Chrastavsko a 
Hrádecko. Se senátorem byla prodiskutována otázka rekonstrukce ZŠ a MŠ Polevsko. Senátor 
přislíbil možnosti získání finančních prostředků na tuto plánovanou rekonstrukci.  
 

 
 
 

Nové zřízená autobusová linka Polevsko x Kytlice 
 
Od měsíce dubna je po ročním vyřizování mezi Ústeckým a Libereckým krajem na žádost 
obcí Polevsko a Kytlice  znovu zřízená autobusová linka Polevsko x Kytlice. 
Autobus jezdí ráno 7,25 h.  Polevsko x Kytlice x Polevsko a odpolední  
autobus 16.00 hod.  Polevsko x Kytltice x Polevsko x Nový Bor. Linka především  
slouží přepravě dětí z Kytlice do ZŠ a MŠ Polevsko. V dřívějších letech  
byla doprava dětí zajišťována TAXI BOHEMIA, na které se finanční podíleli obce Polevsko a 
Kytlice.  
Nyní tato linka je zahrnuta v dopravní obslužnosti, kterou obce ze zákona hradí. Tudíž obcím 
odpadly výdaje na TAXI službu. Autobusová linka je zřízena od září do listopadu a dále od 
dubna do června. Přes zimní období bude doprava zajištěna TAXI službou. 
 

 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

 
Termín konání voleb do zastupitelstev obcí byl prezidentem republiky 
vyhlášen na 15. a 16. října 2010. Podle pokynu Krajského úřadu 
Libereckého kraje Zastupitelstvo obce Polevsko na svém veřejném zasedání, 

které se konalo dne 24. května 2010 stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro následující 
volební období 2010 – 2014. 
 



Počet členů:         7 
 
Subjekty, jimž je přiznáno právo podat kandidátní listinu = VOLEBNÍ STRANY 

 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat VOLEBNÍ STRANY, 

jimiž mohou být: 

 registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena (registrované 
Ministerstvem vnitra podle zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů) 

 koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena 

 nezávislí kandidáti (jakožto samostatně kandidující jedinci) 

 sdružení nezávislých kandidátů (jakožto volná sdružení fyzických osob, která nepodléhají žádné 
registraci podle zvláštního zákona) 

 sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů 
 
Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do 

téhož zastupitelstva obce. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, 
nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany. Každá volební 
strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze jednu kandidátní listinu; volí-li se do 
téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat 
kandidátní listinu v každém volebním obvodě. 
  

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož 
zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu. 

 
Zásadní nedorozumění vzniká obecným vnímáním pojmu "nezávislý kandidát". Ve 

veřejnosti je totiž ustálen NESPRÁVNÝ NÁZOR, že tento termín znamená, že uvedený kandidát 
není členem žádné politické strany nebo politického hnutí. Skutečnost je však jiná, neboť nezávislý 
kandidát (jakožto samostatný typ volební strany), případně kandidát kandidující na kandidátní listině 
volební strany sdružení nezávislých kandidátů nebo volební strany sdružení politických stran / 
politických hnutí a nezávislých kandidátů může být členem některé z registrovaných politických 
stran nebo hnutí !!! 

 
Též je třeba poznamenat, že např. na kandidátní listině politické strany / politického hnutí XY 

mohou být uvedeni kandidáti, kteří jsou členy jiné politické strany nebo polického hnutí. 
 

Koalici politických stran nebo politických hnutí musí tvořit minimálně dvě  politické strany či 
politická hnutí (registrovaná u Ministerstva vnitra). 

 
 

Podávání kandidátních listin 

 Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb 
registračnímu úřadu.  
 Je-li kandidátní listina doručována poštou, rozhodující je den (případně poslední den lhůty - 
hodina) jejího doručení, nikoliv jejího podání u provozovatele poštovních služeb.  
 Zák. o volbách do ZO neumožňuje podávání kandidátní listiny prostřednictvím veřejné datové 
sítě na elektronickou adresu (mailem) ani prostřednictvím datové schránky. 
 Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo 
nezávislému kandidátu. 



 
 
 

CYKLOSTEZKA VARHANY 
Poslední třetí etapu výstavby Cyklostezky Varhany chce svazek obcí Cyklostezka 
Varhany financovat z evropských fondů. Dotace umožňuje financovat až 92,5% 
uznatelných nákladů. Žádost byla odeslána v lednu letošního roku. V případě, že 

záměr získá podporu, připadá realizace III. etapy z Volfartic do Kamenického Šenova na rok 
2011.  Na I. a II. etapu byl čerpán příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který 
se pohybuje přibližně ve výši 50% z celkových nákladů.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
  Přeji všem krásné léto 

   a dovolenou, maturantům 
 gratuluji ke složení maturitní 

zkoušky, dětem nádherné 
                                            prázdniny a spousty zážitků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S  pozdravem                                                                                                  starostka obce 
                                                                                                                         
                                                                                                              Martina Rašínová 

 

 
 
 
 
 
 
 



Naše škola 
 

Za školou v přírodě "Hurá do Radostína." 
 
Není vůbec na škodu vracet se do místa, které nás uchvátilo nejen krásnou krajinou, ale také 
nás lákalo poznat další památky, pozdravit se se svými kamarády ze zdejší Základní školy a 
navštívit místa, na která nezbyl čas v loňském roce. A tak jsme opět i letos odjeli na školu v 
přírodě do "Ozdravovny Radostín." Měli jsme své plány, a protože nám letos přálo počasí, 
mohli jsme uskutečnit několik půldenních a celodenních výletů. Navštívili jsme zámek 
Sychrov, kde nás čekali princezny a princové a před samotnou prohlídkou zámku, milé a 
vtipné vystoupení klauna kouzelníka, který ke svým hrátkám přizval i několik učitelek, mezi 
nimiž nemohla chybět ani naše paní ředitelka. Následující den nás čekalo sportovní klání 
místních a našich školáků ve fotbale. V loňském roce se nám nepodařilo vyhrát, a tak jsme se 
letos rozhodli, že se o to pokusíme. Naše předsevzetí se však začalo zpochybňovat už v 
prvním poločase, neboť jsme prohrávali a konečný stav 6:0 nás nikterak nezlomil, protože 
místní děti mají svého trenéra, který fotbalem žije a pravidelně trénované družstvo musí 
každopádně vyhrát. My jsme se zase na oplátku mohli předvést v tanečním vystoupení, které 
paní učitelka D.Kučerová nacvičovala s děvčaty na "Zahradní slavnosti." A líbili jsme se. 
Další den měla škola a školka své programy. Zatím co školáci odjeli do Libereckého IQ 
parku, kde navštívili zrcadlový a diamantový labyrint, shlédli lektorský program „Zelená 
energie“ a pak si vše vyzkoušeli na vystavených exponátech, děti ze školky odešly s 
učitelkami do Vrchoviny, kde je "Galerie ve chlívku", kterou si prohlédly a mohly si zakoupit 
různé upomínkové předměty a ještě si vyrobily batikované ubrusy pro svoje maminky. Další 
den nás čekali celodenní výlety. Školáci navštívili HRAD VALDŠTEJN s vynikajícím 
výkladem místního kastelána a děti ze školky navštívily PŘÍRODNÍ ZÁBAVNÝ DĚTSKÝ 
AREÁL "Šťastná země". Všechny děti měly spoustu zážitků a měly až do pozdních večerních 
hodin o čem mluvit.  Poslední den jsme se společně sešli v klubovně, kde každé z dětí dostalo 
upomínkový list a školáci diplomy za úklid svých pokojů, krom toho si každý odnášel malou 
pozornost v podobě hračky či hry. Následoval program na "Zahradní slavnosti" a po něm 
společný tanec na rozloučenou. Během celého pobytu na škole v přírodě nebylo smutku, 
stesku, ba naopak, rozzářené oči dětí, dobrá nálada a smích, to bylo odměnou všem 
pedagogům, které se o děti celý týden starali. Děkujeme, děti, bylo nám s vámi moc hezky a 
příští rok opět " Hurá do Radostína."  
 

Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Polevsko učitelka Jarka Lukášková. 
 
 



  
RAFTY 2010 

 
SPOLEČNÝ VÝLET RODIČŮ, DĚTÍ A ŠKOLY 

 
V sobotu 19. června 2010 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá jízda na raftech na řece Jizeře. Byl 
to náhradní termín za květnový, kdy nás odradilo velice chladné počasí. Na prosby rodičů a 
jejich dětí byl tedy stanoven nový termín, a to na již zmíněnou sobotu. Ještě v pátek, kdy jsme 
se vraceli ze školy v přírodě a hustě pršelo, to nepůsobilo příliš optimisticky. Znalí rodiče 
však bedlivě sledovali předpověď počasí, zvláště pak srážky na území České republiky, a tak 
za úporného deště jsme se rozhodli, že přece jen pojedeme. A DOBŘE JSME UDĚLALI. 
Ráno, kdy bylo necelých 10 °C, jsme vyjeli směr Turnov a všichni jsme se sešli u Dlaskova 
statku v Dolánkách s nadějí, že se oteplí.  Někteří optimisté se zde již začali natírat krémy 
s ochranným faktorem s předtuchou, že se počasí umoudří a bude krásně svítit sluníčko. 
Vlakem jsme se přesunuli na Malou skálu a odtud po svých šlapali asi 1 km na Žlutou 
plovárnu. Zde už pro nás byly připraveny 4 rafty, a tak po občerstvení a načerpání nových sil 
jsme naskákali do raftů a vyrazili. Ovšem hned po několika metrech jsme museli čelit 
nástrahám řeky v podobě vystouplých kamenů. Tatínkové chtě-nechtě museli do studené vody 
a rafty popostrčit. Pak už nás čekala úžasná projížďka malebnou krajinou Českého ráje, kdy i 
sluníčko se na nás občas usmálo a všichni s dobrou náladou jsme dojeli do cíle zpět do 
Dolánek. Zde jsme vrátili rafty a v domnění, že se rozejdeme za dalšími zážitky, nás ten 
nejkrásnější teprve čekal… Na parkovišti při balení věcí najednou přiběhl Ondrášek Socha a 
povídá: „ Já jsem našel achát.“  V tomto okamžiku se strhla davová lavina a všichni, děti i 
dospělí, začali pobíhat po parkovišti a obraceli každý kamínek…. 
Nálezů bylo docela hodně, každý si odvážel kromě malých achátů také horu obrovských 
zážitků. 
 
         Mgr. Elena Průchová 



 
 

Fotbalový turnaj malotřídních škol 
 
Každým rokem těsně před letními prázdninami pořádá ZŠ Polevsko fotbalový turnaj 
malotřídních škol. Stejně tomu bylo i letos. Na pondělí 28. 6. v 9:00 hodin byl naplánován 
start celého turnaje, a tak již před devátou hodinou ranní byly všechny školy přítomny a 
natěšeny na vzájemná utkání a poměřování svých sil mezi sebou. Letošního ročníku se 
zúčastnilo celkem 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. Z každé skupiny 
postoupila první dvě nejlepší družstva, která se pak vzájemně utkala o celkové umístění. V 
jedné skupině bojovalo o postup domácí ZŠ Polevsko, ZŠ Kunratice, ZŠ Stružnice a ZŠ 
Sloup, která mimo jiné obhajovala loňský triumf. Ve skupině druhé se vzájemně utkaly ZŠ 
Prácheň, ZŠ Horní Libchava, ZŠ Svor a ZŠ Prysk. Boje byly mnohdy dosti vyrovnané, a tak o 
vítězi rozhodovaly většinou drobné chybičky. Nicméně, po odehraných zápasech ve 
skupinách, se ukázalo, že ani výhoda domácího prostředí, není vždy tím hlavním kritériem 
vedoucím k úspěchu. Ze skupiny A postoupila nakonec ZŠ Stružnice, a to z prvního 
postupového místa. Druhým postupovým týmem byla ZŠ Sloup. Ve skupině B se bez 
problémů z prvního postupového místa probojovala ZŠ Horní Libchava. Druhé místo si 
vydobyla ZŠ Svor. Po vzájemných zápasech těchto škol se rozhodlo, že o třetí místo si to 
rozdají školy ze Svoru a Sloupu. Toto klání se rozhodlo na penalty, které do vítězného konce 
dotáhla ZŠ Svor. Pak už nebránilo nic tomu, aby se rozhodlo o tom nejlepším. Ve velkém 
finále se utkala Horní Libchava proti Stružnici. Celým turnajem suverénně procházeli 
fotbalisté z Horní Libchavy, a tak neponechali nic náhodě ani ve finále a svoje vítězné tažení 
si pohlídali až do úplného závěru. Po sečtení všech bodů, došlo na rozdávání krásných cen, 
medajlí a pohárů pro vítěze. Velký dík patří sponzorům, kteří nám pomohli ke všem 
odměnám pro sportovce. Hlavním sponzorem turnaje byla firma BAU-GEO, dále pak Míla 
Knytlová, která obstarala hezké medajle a v neposlední řadě Iveta Stodolová, která se 
postarala o nádherné poháry.  
Letošní fotbalový turnaj se obzvláště vydařil, počasí hrálo plně ve prospěch hráčů i fanoušků, 
všichni byli nakonec spokojeni, ať už skončili jakkoli, protože se každý držel hesla: Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 
 



 
 
CELKOVÉ POŘADÍ + NEJLEPŠÍ HRÁČ TÝMU: 
 

1. Horní Libchava – Ondřej Reichel 
2. Stružnice – Ondřej Rusín 
3. Svor – Míra Laipold 
4. Sloup – Pavel Šorf 
5. Prácheň – Daniel Antoš 
6. Kunratice – Vláďa Matiáš 
7. Polevsko – Lucie Nováková 
8. Prysk – Tomáš Rauš 

        Robert Schäfer – vychovatel ZŠ 
 

 
Zahradní slavnosti 

 
Jak to již v Polevsku bývá zvykem, každý rok, těsně před letními prázdninami se konají 
Zahradní slavnosti. Tentokrát se Zahradní slavnosti uskutečnily v neděli 20. června. Před třetí 
hodinou odpolední se začali rodiče s dětmi shromažďovat kolem školy. Na programu bylo 
představení a různá vystoupení žáků ZŠ Polevsko, a tak děti se odebraly ke svým paním 
učitelkám a rodiče se pohodlně usadili do improvizovaného hlediště. Ve tři hodiny si vzala 
hlavní slovo paní ředitelka ZŠ Polevsko a zahájila nám Zahradní slavnosti. První v pořadí na 
vystupování byli žáci prvního a třetího ročníku. Prvňáčci i třeťáci předvedli své umění v 
podobě přednesu spousty krásných básniček, které se týkaly především jara, léta, prázdnin a 
sluníčka. Dokonce zazpívali i písničku, při které se blýskli zajímavou taneční choreografií. 
Všichni v hledišti odměnili děti silným a bouřlivým potleskem. Poté přišly na řadu ostatní 
ročníky. Druháci, čtvrťáci i páťáci také přednesli různé básně, týkající se zahrady, květin a 
přírody kolem nás. Tato skupinka dětí byla dokonce stylově oblečena do zahradních oděvů. 
Někdo vypadal jako květina někdo zas jako zahradník. Po odrecitování všech básní, se spojily 
všechny ročníky a zazpívaly společně svým tatínkům krásnou písničku, která měla tatínky 
překvapit a být pro ně dárečkem ke dni otců, který právě tuto neděli měl být. Když dětičky 
odzpívaly, rozeběhly se ke svým tatínkům a darovaly jim ještě portrét, který jim samy 
nakreslily. Dále se nám představili šermíři a ukázali nám svoje zbraně a umění. Mezitím se 
rychle připravily holčičky ze ZŠ Polevsko, které navštěvují taneční kroužek a na úplný závěr 
celého představení všem zatančily nacvičenou sestavu, kterou tak pilně trénovaly celý školní 



rok společně s paní učitelkou. Celé slavnosti se ještě zpestřily soutěžemi, které nebyli 
tentokrát jen pro děti, nýbrž pro rodiče společně se svými ratolestmi. A tak se soutěžilo a 
samozřejmě odměňovalo, dokud nebyly všechny odměny rozdány. Letošní Zahradní slavnosti 
se vydařily na jedničku a každý domů odcházel s úsměvem na tváři. 
 
             Robert Schäfer, vychovatel ZŠ 
 
 

Projekt v mateřské škole „ODMALIČKA – VON KLEIN AUF“ 
 

V mateřské škole probíhá již několik let projekt zaměřený na seznamování dětí s německým 
jazykem s názvem „Odmalička – Von klein auf“, který má podporu jak od obce Polevsko, tak 
také od rodičů dětí zapojených do projektu. Letošní projekt byl připraven v březnu a setkání 
se uskutečnila od dubna do června 2010. Děti se na setkání připravovaly během pravidelného 
seznamování s německým jazykem (hravé opakování důležitých frází a slovíček) a nácviku 
písniček (např. Alle meine Entchen). 
26.4. se uskutečnila jedna motivační jazyková animace pro děti z MŠ Polevsko. V průběhu 
dopoledne se děti mohly hravou formou seznámit se základními frázemi v němčině. Lektorka 
střídala různé aktivity tak, aby děti neztrácely pozornost. Všem účastníkům se však animace 
velice líbila a těšili se na další setkání s lektorkou, tentokrát již s německými dětmi.  Tato 
společná animace se uskutečnila během setkání českých a německých dětí v MŠ Polevsko 
17.5. a velmi podpořila integrační proces ve skupině. Jedinou nevýhodou byla početní 
nevyváženost skupiny (na německé straně je nyní méně dětí, k tomu některé onemocněly, na 
české straně byl naopak velký zájem).    
Jazykové animace nás také inspirovaly k zintenzivnění a zpestření seznamování dětí MŠ 
s německým jazykem. Po celou dobu trvání projektu se děti hravou formou seznamovaly 
s jazykem sousedů (názorné pomůcky, písničky, hry). Za tímto účelem byl také pořízen  
soubor učebních materiálů „Ene mene“ od nakladatelství Polyglot. Německá školka byla 
motivována k realizaci jazykové animace na své půdě. 
8.6. jely děti z MŠ Polevsko za doprovodu 2 učitelek a 3 maminek na návštěvu za dětmi do 
Bad Schandau a po uvítání v MŠ Bad Schandau se vydaly na společný výlet výtahem na 
skalní plošinu nad městem, odkud je nádherný pohled na celé labské údolí a kde jsou chováni 
3 rysi, kteří se vyskytují v NP Českosaské Švýcarsko. Dále děti pokračovaly procházkou do 
lázeňského parku a díky jedné německé mamince, která je doprovázela a je ředitelkou 
místního muzea, se mohly podívat i do části muzejní expozice s výstavou dětských prací. 
V parku si pak ještě zahrály dvě hry, které si pamatovaly ze společné jazykové animace, a pak 
již nastal čas se rozloučit. Důraz jsme tentokrát kladli na zkvalitnění jazykové přípravy dětí a 
využití prvků jazykové animace k posílení integračního procesu během společných setkání. 
Na základě dobrých zkušeností z minulého projektu jsme se snažili přizvat i rodiče, kteří byli 
opět nadšeni. 
Spolupráce s německou mateřskou školou a setkávání dětí, pedagogů  i rodičů jsou velkým 
přínosem pro interkulturní výchovu dětí. Za obzvláště cenné  a velmi inspirativní považujeme 
zařazení jazykové animace do programu společných setkání. Rovněž zapojení rodičů je i díky 
předchozímu projektu vyšší a byl vyjádřen zájem uspořádat opět společnou akci rodičů 
s dětmi.    
Děti byly ze setkání nadšené a očekávají, že vzájemné návštěvy budou pokračovat. Dožadují 
se také pokračování jazykové animace.Tak jako v minulosti jsme se opět mohli spolehnout na 
vzájemnou ochotu i pomoc při řešení nejrůznějších situací v projektu. Vzájemná spolupráce 
má i řadu vedlejších efektů. Od minulého roku například probíhá vánoční besídka polevských 



dětí formou vystoupení v kostele. V minulém roce se na Polevsku uskutečnil i martinský 
lampiónový průvod i s koňmi.  
 

Obě mateřské školky se dohodly na další spolupráci. Na podzim 2010 je  plánována 
společná akce dětí a rodičů na Polevsku. 

 
        Mgr. Petra Sochová  
 
 

Lentilkový týden na konci školního roku 
 
Na škole v přírodě padl takový nápad. Co kdybychom udělali ten poslední týden lentilkový. 
„Každý den bychom si my a děti oblékali barevné oblečení, ale nevím, jak na to zareagují 
rodiče, ty mě snad ukamenují,“ řekla jedna z učitelek ZŠ, neboť o tomto nápadu se uvažovalo 
mezi učitelkami ZŠ. Ale my jsme řekli: „Jdem do toho s vámi.“ A bylo to. Napsal se dopis 
rodičům, že od 21.6. - 25.6. bude na škole probíhat "Lentilkový týden". Každý den je určená 
barva. Děti se budou snažit obléci do této barvy, budou dostávat za každý kus oblečení body, 
budou plnit úkoly, za které také dostanou body a na konci týdne se body sečtou a vyhlásí se 
na ZŠ "lentilkový král a královna" a na MŠ "lentilkový princ a princezna". Takže jsme byli v 
pondělí modří, v úterý červení, ve středu oranžový, ve čtvrtek žlutí a v pátek zelení. Báli jsme 
se tak trošku reakce rodičů, ale rodiče to pojali jako senzační nápad a celý týden byl naprosto 
kouzelný a úžasný. Školáci plnili barevné úkoly a děti ze školky třídily stavebnice, kostičky a 
hrály různé motivační hry. Ale pozor, rodiče nejen, že každé ráno připravovali dětem barevné 
oblečení, oni dokonce vymýšleli i barevně sladěné svačiny a pití. Blížil se poslední den - 
zelený pátek. Jedna z maminek mě řekla“ „No jó, paní učitelko, červenou, oranžovou a žlutou 
svačinu jsem docela dobře vymyslela, ale jak to udělám s tou zelenou? Přeci nenechám 
zezelenat salám?“ Až do takových důsledků to rodiče brali. Nakonec to dobře dopadlo i se 
zelenou svačinou. Vyhrál to chléb s máslem, do kterého maminka vložila ledový salát, 
nakrájela zelenou papriku, jablíčko, okurku a přiložila pistáciový tvarohový dezert a koupila 
jablíčkové pitíčko a bylo to. Na všechno se přijde, chce to trochu fantazie a té je na naší škole 
dostatek. I takové věci se dají dělat, když je skvělý kolektiv pracovníků. Krásný závěr 
školního roku, za který děkujeme rodičům všech školáků i předškoláků. Jste úžasní a těšíme 
se opět příští rok na skvělou spolupráci.  

 Jarka Lukášková učitelka ZŠ a MŠ Polevsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




