
ŠESTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK 

Květen 2011 

 

Lentilkový týden v naší škole 





Zastupitelstvo obce Polevska 
55. odsouhlasilo  
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem „Restaurace a penzionu Na Křižovatce  v Polevsku“ s p. 
Buchnarem Markem na dobu neurčitou počínaje 1. 6. 2011. Cena pronájmu 12.000,-Kč měsíčně. 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdrželi se    0 

56. neodsouhlasilo 
prodej ani dlouhodobý pronájem části místní komunikace p.č. 128/2 panu L. Živnému ml.. Dále 
navrhli místní šetření 15. 4. 2011 v 17,00 hod. před č.p. 231 ohledně nepovolené stavby na místní 
komunikaci. 
Výsledek hlasování:      Pro 7      Proti       0      Zdrželi se    0 

57. odsouhlasilo a pověřilo 
uzavřít „Smlouvu o dílo“ na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu „Polyfunkčního domu + 
rekonstrukce hřiště“ s firmou Ing. Tomáš Ruprich dotační kancelář Hradec Králové. Současně pověřili 
starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:    Pro 7       Proti       0      Zdrželi se     0 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 11. 4. 2011 od 18.00 hodin  v zasedací místnosti v přízemí 







NOVOBORSKO

Na Slunečné se tentokrát konalo další jednání svazku obcí Novoborska a to dne 11.3. Na 
programu jednání bylo řešení výstražného záchranného systému v rámci celého Novoborska, 
dále byly podány informace o žádosti o dotaci na veřejnou zeleň a vzdělávání zástupců 
svazku, evidence drobného hmotného majetku, směrnice pro oběh účetních dokladů, nový 
jednací řád svazku, zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2010. Zpráva byla bez 
výhrad. Na jednání se dostavil zástupce Správy CHKO Lužické hory p. Tomáš Besta, který 
přítomné seznámil s aktivitami Správy CHKO. K odborným záležitostem plánuje setkání 
starostů. Dále dodal, že úprava lyžařských tratí a plánování lyžařských tras je i jedním 
z plánů Správy. V současné době pracují na projektu Informačního bodu na Horní Světlé. 
Jedná se o malé informační centrum, naučnou přeshraniční stezku a otevřenou výstavu. Dále 
uvedl, že s nimi jednají organizátoři Malevil cupu o trvalém značení závodních tras. 
Organizátory upozornil na souhlas obcí. Společně vytipovali některé trasy. Ing. Besta zmínil 
záměr Tolštejnského panství vystavět lávku na Stožci (Šébru).  

SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  ( ORP ) –

 

ČESKÁ LÍPA A NOVÝ BOR

 

V České Lípě se konalo setkání starostů měst a obcí v obvodu 
města Česká Lípa a Nový Bor. Setkání se konalo v Hotelu 
Lípa a zúčastnilo se ho více než padesát zástupců 
jednotlivých měst a obcí. Jedním z hlavním témat byly 

povodně a způsob, jak předejít případným škodám, možnost instalování varovných systémů a 
s tím související dotace. Pozvání přijal i ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Petr 
Chmátal, který informoval o personální i ekonomické situaci nemocnice a diskutoval o 
plánovaném záměru Libereckého kraje zrušit LDN v Novém Boru a přesunout lůžka pod 
českolipskou nemocnici. Podle něj je sjednocení LDN s NsP Česká Lípa v souladu s reformou 
zdravotnictví. Z diskuse vyplynulo, že se takový krok zástupcům měst a obcí nelíbí a nadále 
budou zachování LDN v Novém Boru prosazovat. Dalším tématem bylo plánované rušení 
poboček České pošty. V diskusi zaznělo, že by na Českolipsku mělo zůstat pouze 14 pracovišť 
a téměř 30 poboček by mělo být zrušeno. Rušení se v tuto chvíli týká např. obcí Svojkov, 
Hamr na Jezeře a Volfartice. Všechny připomínky, které na jednání zazněly, budou 
zpracovány, a na dalším setkání v rámci ORP Česká Lípa a Nový Bor, které se bude konat 
nejpozději na podzim letošního roku, se budou nadále probírat a hledat už konkrétnější 
způsoby jejich řešení. 

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST ( SVS ) 

 

7.4. se konalo jednání akcionářů SVS, a.s. Naše obec je též akcionářem. 
Setkání zahájil předseda představenstva, byly zrekapitulovány projekty SVS 
a.s. financované s využitím dotací, vyhodnocení za rok 2010, plnění a 

příprava projektů na další roky, výsledky hospodaření za rok 2010, výběr 
účetního auditora, informace o přípravě Valné hromady, prezentace spole čnosti SČVaK. 

V diskuzi mimo jiné zazněly připomínky ohledně odstávky pitné vody. Akcionáři žádali o lepší 
informovanost v případech, kdy musí k odstávce dojít. Byla jim doporučena sms 
informovanost i návod jak se zaregistrovat.  



EUROREGION NISA

15.4. se v Liberci konala Valná hromada Euroregionu Nisa. Obec je členem tohoto sdružení. 
Body jednání byly následující: 

Program: 
BOD 1) Přivítání a zahájení zasedání Valné hromady ERN  
BOD 2) Volba návrhové a volební komise  
BOD 3) Zpráva o činnosti ERN a hospodaření ERN v roce 2010  
BOD 4) Návrh činnosti ERN a návrh rozpočtu ERN na rok 2011  
BOD 5) Schválení volebního řádu  
BOD 6) Volba předsedy ERM a volba členů rady ERN  
BOD 7) Aktuální informace o programech pro období 2007-2013  
BOD 8) Různé, diskuse  
BOD 9) Přijetí usnesení 

Novým předsedou Euroregionu Nisa se stal starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.  

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

 

Český statistický úřad děkuje veřejnosti za účast na sčítání a poskytnutí údajů. Rozhodným 
okamžikem sčítání, t.j. okamžikem k němuž se vztahovaly všechny zjišťované údaje byla 
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. 
Obecní úřad nezaznamenal žádnou stížnost ani problém související se sčítáním lidu, domů a 
bytů, tímto děkuje paní Lence Havlasové, která byla pro obec sčítacím komisařem za plynulý 
průběh této akce.  

VESNICE ROKU 2011  
  Obec Polevsko se již podruhé v letošním roce  p řihlásila do soutěže 

Vesnice roku 2011. Cílem sout ěže 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 sout ěže 
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.  

 
Vážení a milí spoluobčané, 
obracíme se na Vás s prosbou, která může mít velice pozitivní vliv na   naši malebnou obec.  
Dne 20. 6. 2011 (pondělí) proběhne v naší obci krajské kolo této soutěže, přijede 
hodnotitelská komise a bude se procházet naší obcí. V případě vítězství postoupíme do kola 
celostátního. My, zastupitelé, jsme přesvědčeni, že naše víska má velkou šanci v této bitvě 
uspět. Naši obyvatelé jak starousedlíci, tak chalupáři se o svoje nemovitosti vzorně starají a 
celkový vzhled je, myslíme si, natolik uspokojující, že přihlásit se do této soutěže nebylo ani 
tak nějakým výstřelem naslepo, ale povinnost.  

Je třeba ale neusínat na vavřínech. 
Obracíme se na Vás proto s velikou prosbou, jestli byste se před tímto termínem 
neporozhlédli pozorněji okolo svých domečků a chaloupek a popřípadě neposekali trávu, 
zastřihli živý plot či zametli před vchodem. Jak víme, z maličkostí jsou velké věci. Pokud 
naše vesnička uspěje, bude to zásluhou nás všech. Takže Vám předem děkujeme a 
zdůrazňujeme, že to není nařízení, ale veliká prosba. 

Mnohokrát děkujeme. 







OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Na základě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj se 
v obci opravili místní komunikace (nad Kostelem a Klůčky). Na 

dotazy občanů sdělujeme, že dotace je účelově vázána na ty 
komunikace, které byly zničeny povodní z roku 2010. Nelze tyto finanční 
prostředky použít na jiný účel nebo na jiné komunikace než na ty, které byly 
vyhodnoceny znaleckým posudkem jako komunikace poničené povodní. Možná 
se bude zdát, že některé komunikace nejsou zdaleka tak frekventované a 
využívané, přesto budou opravené, neboť podmínky dotačního orgánu jsou 
nekompromisní. Celkové náklady na opravu komunikací 2 942 933,-Kč, dotace 
ve výši 2 284 000,-Kč, vlastní náklady obec uhradí ze svého rozpočtu. 
Na upozornění občanů ohledně nepřiměřené jízdy řidičů motorových vozidel, 
čtyřkolek, motorek po opravené komunikaci Klůčky, obec vyvolala místní 
šetření v 21. týdnu se Policií ČR – dopravní inspektorát Česká Lípa, přijede 
zástupce Policie ČR a bude domluveno zabezpečení nepřiměřené jízdy např. 
položením zpomalovacích retardérů aj. 

 

Basketbalové koše na hřišti u školy

 

Na hřišti u školy byly poničeny basketbalové koše. Vandal je úmyslně rozlomil. Jejich 
zbytky byly uklizeny. Nové koše obec nezakoupí. Na hřišti se schází  mládež z naší 
obce. Pokud tedy naši budou ničit majetek obce, který je všemi využíván, obec nebude 
toto jednání dotovat.

  

 

 

Obec získala dotaci na rekonstrukci elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ 
Polevsko ve výši 372 783,- Kč. Dále získala dotaci ve výši 400 000,- Kč na 
opravu střechy budovy ZŠ a MŠ Polevsko. Současně se v budově ZŠ a MŠ  
bude probíhat výměna všech oken, na které obec má slíbenou finanční částku 
280 000,-Kč od sponzora.  

Z těchto důvodu bude omezen provoz školy a to následovně: 
Škola bude uzavřena od 1. července 2011 do 26. srpna 2011. Během prázdnin je 
možnost umístit děti do MŠ ve Sloupu v Čechách v tomto termínu: 11. 7. – 22. 
7. 2011 a 5. 8. – 26. 8. 2011. 
Věříme, že rodiče pochopí omezení provozu školy a využijí výše uvedené 
nabídky. 



!!! Změna svozového  dne komunálního odpadu v obci od května 2011 !!!

leden - duben :        pátek 

od května 2011 :       čtvrtek

LEDEN ČERVENEC 
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ČERVEN           PROSINEC 
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27 28 29 30        26 27 28 29 30 3 1  



VEŘEJNÁ SBÍRKA

Obec Polevsko vyhlásila veřejnou sbírku podle zákona č. 117/2001 Sb., o 
veřejných sbírkách na „Rekonstrukci Kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku“– 
sbírka je určena na spoluúčast dotace, kterou získala v roce 2010 
Římskokatolická farnost Polevsko zastoupená děkanem Josefem Pavlasem. 

Dotace je ve výši 4 567 255,-. Spoluúčast 507 473,- Kč. Tímto prosíme občany 
o jakýkoliv finanční příspěvek. Sbírka bude organizována formou 
pokladniček, které budou uloženy na Obecním úřadě v Polevsku a v Koloniálu 
Ahoj Polevsko. Dále na sbírku byl zřízen samostatný účet č. 
438709850287/0100 Komerční banka Nový Bor. 

Současně prosíme občany o schovívavost při údržbě svých hrobů na místním 
hřbitově, z důvodu probíhající rekonstrukce kostela je areál hřbitova zastavěn 
materiálem a je omezena údržba hřbitova. V případě Vašich připomínek či 
stížností se obracejte na Obecní úřad. 

  Děkujeme   

 
 
 

                                                                        

                                            V měsíci dubnu oslavili významné životní 

                                jubileum:           Jiří Spanilý 

                                      Petr Jirsák 

V měsíci kvěnu oslavil významné životní  

                               jubileum :          Libuš Buben 

V měsíci červnu oslaví významné životní 

                               jubileum :         Jan Tuzar 

       Josef Stieranka 

                                    Srdečně blahopřejeme ! 



PŘEHLED PODANÝCH DOTACÍ  NA  r.   2011

Název projektu Dotační orgán Celkové 
náklady 

Dotační 
podíl 

Výsledek 

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

OPŽP  Praha   5 409 172,- 4 500 000,-  dotační titul zrušen 
na základě 
rozhodnutí 

ministerstva 
životního prostředí, 
finanční prostředky 
z tohoto programu 

převedeny do 
programu „Zelená 
úspora“ pro fyzické 

osoby

Jak vidí děti obnovu obce 
Polevsko – proměny 
budovy ZŠaMŠ Polevsko, 
aneb fantazií dětí ať se 
meze nekladou (výměna 
střešní krytiny ve škole) 

MMR – 
Podpora obnovy 
a rozvoje 
venkova 

    997 360,- 400 000,- vyhověno

Statické zabezpečení 
hřbitovní zdi 

SZIF ( Státní 
zemědělských 
intervenční fond 
Hradec  

7 669 468,- 4 741 866,- bude rozhodnuto 
v červnu  

Oprava památníku padlým 
obětem 1.světové války 
v Polevsko včetně úpravy 
prostranství v okolí – 
1.etapa 

MMR – 
Podpora obnovy 
a rozvoje 
venkova 

765 527,- 400 000,- nevyhověno 

Oprava památníku padlým 
obětem 1.světové války 
v Polevsko včetně úpravy 
prostranství v okolí – 
2.etapa 

MMR – 
Podpora obnovy 
a rozvoje 
venkova 

765 527,- 400 000,- nevyhověno 

Rekonstrukce centrálního 
kříže na hřbitově v 
Polevsku 

Krajský úřad 
Libereckého 
kraje  

    75 750,-       50 000,- dosud není 
rozhodnuto 

Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ a MŠ

 

Krajský úřad  
Libereckého 
kraje

 

   575 012,- 

 

373 757,- vyhověno 

Statické zajištění stropní 
konstrukce nad 3.N.P. 
v ZŠaMŠ Polevsko 

Krajský úřad  
Libereckého 
kraje

 

  571 529,- 514 376,- dosud není 
rozhodnuto 

Údržba veřejné zeleně Krajský úřad  
Libereckého 
kraje

73 000,- 56 000, vyhověno

Obnova kamenné hřbitovní 
zdi včetně dvou kamenných 
schodišť (I.etapa) 

Ministerstvo 
kultury Praha 

   473 735,-  426 373,- vyhověno –
dotace ponížena 
na 190 000,-Kč 

 

 

Polyfunkční dům + 
víceúčelové hřiště 

SZIF ( Státní 
zemědělských 
intervenční fond 
Hradec Králové )

16 809 093,- 12 658 191,-  dotace bude podána 
v říjnu 2011 

Rekonstrukce povrchu TK Ministerstvo 
školství, 

3 000 000,- 3 000 000,-  nevyhověno 

mládeže a 
tělovýchovy 
Praha 

Celkem podáno 12 žádostí 

4  vyhověno         1 zrušena                        1 podána v říjnu 

4 zamítnuty    2 dosud není rozhodnuto - (strop, hřbitovní zeď) 



fotografie?        Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů na obec. Jsou vám povědomé záběry z této 

                                      

                                                                                     

      Martina Rašínová 
         starostka obce 

ŠKOLNÍ SLOUPEK

 Malé nahlédnutí do zahrádky písniček o květinách. 

         Pěvecká soutěž „Slavíček“ dětí MŠ z Nového Boru a pozvaných MŠ z okolních vesnic 
se stala tradicí. 
Letošní ročník nám otevřel zahrádku plnou písniček o květinách a paní učitelky děti na tuto 
soutěž velice důsledně připravovaly. Děti tak zpívaly s jistotou a s krásným pocitem radosti z 
úsměvu a potlesku svých kamarádů. Bylo to krásné vystoupení plné květin v podobě písniček 
a dětí. Děti s trpělivostí čekaly na závěrečné hodnocení. Nejdříve je však čekalo malé 
občerstvení a potom už konečně nadešla ta slavnostní chvíle, vyhlášení vítěze. A kdo že 
zvítězil? Zvítězil pěvecký talent všech účinkujících dětí, trpělivost a pečlivost přípravy dětí na 
soutěž, protože zpívat je krásné. Před samotým závěrem jsme si společně zazpívali písničku „ 
Travička zelená „ a zavřeli jsme vrátka zahrádky plné kytiček. Děti si převzaly diplom, 
květinu a odměnu za svůj výkon, rozloučily se s kamarády, popřály jim hezké prázdniny a 
rozešly se do svých školek. 
Zbyla ta poslední kytička a tou bylo poděkování hostující MŠ Kytička a celému kolektivu 
pracovníků, který soutěž připravil. Poděkování patří také za krásnou jarní výzdobu. Těšíme se 
příští školní  rok na další ročník soutěže „Slavíček“ 

D     ěti z mateřské školy Polevsko – Kubík Šauer a Tonička Krámská  
                                                                                           Jarka Lukášková 
                                                                                           učitelka ZŠ a MŠ Polevsko 



dy. Vše je dopln no barvami pro každý den. Žáci tak mohou p ijít v oble
barvy a získat body nejen v testech, ale i největším počtem barevných svršků a doplňků
Fantazii se meze nekladou. Během těchto dnů chodí žáci do školy barevně sladěni a plní 

zné úkoly. Každý den má příslušnou barvu a školáci i školkáčci se snaží dané barv
izpůsobit a tím získávají body. Děti se snaží barvám přiblížit naprosto ve všem. K přidělené 

barvě nosí nejen oblečení, ale i různé módní doplňky a dokonce se slaďují svačinky. Letos se 
sbíraly body za barvu modrou, červenou, oranžovou, žlutou a zelenou. Bylo vidět, že rodi
berou tyto dny také vážně a zodpovědně, protože své ratolesti vždy hezky připravili. Pohled 
na žáky byl vždy dost zajímavý, když byl každý oblečen ve stejné barvě. Mnohé „modely“ 
byly až k pobavení, když některé z dětí, ve snaze získat co nejvíce bodů, mělo na sobě

ček stejné barvy, dlouhé i krátké kalhoty a troje boty k tomu. Velkou výhodu m ěly dívky, 
protože téměř každá z nich doplnila svůj celkový model o spoustu gumiček a sponek do vlas
naušnic, řetízků a náramků. Avšak všichni, i chlapci, berou Lentilkový týden sportovn
hlavně jako velkou legraci. Nakonec se sečtou body za všech pět barevných dní a vyhlásí se 
lentilkový král a královna. Letos korunu lentilkové královny získaly v 1. třídě Eliška 
Schandlová a ve druhé třídě Natálka Knytlová a po jejich boku budou celý rok kralovat v 1. 

ídě Ondřej Socha a ve 2. třídě Jakub Slánský. Už teď se všichni těšíme na třetí ročník tohoto 
týdne,  který je plný barev a je zábavou pro děti i rodiče.  

Robert Schäfer  a Mgr. Dagmar Kučerová, ZŠ a MŠ  Polevsko 

Lentilkový týden

Projekt s názvem Lentilkový týden se ve škole v Polevsku objevil poprvé v loňském roce. Pro 
velkou úspěšnost a hlavně oblíbenost u dětí i jejich rodičů proběhl tento týden plný barev i 
letos. Je to týdenní projekt zaměřený na procvičení vědomostí z oblasti prvouky, přírodovědy 
a vlastivě ě ř čení určené 
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