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USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 13. 6. 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí 
Zastupitelstvo obce Polevska 
45. schválilo  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Výsledek hlasování:      pro 6      proti       0      zdržel    0 
46. neschválilo 
vybudování rozšíření kanalizačního řádu v této lokalitě, z důvodu nesplnění dotačních 
podmínek a vysokých nákladů na vybudování přípojek k RD. 
Obec se bude nadále aktivně zajímat o vyřešení situace odkanalizování části obce Jedličná      
a to zejména z prostředků evropských fondů. 
Výsledek hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (p.Hájek) 
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47. schválilo 
nejvýhodně ě poptávkového řízení na nákup 
herních prvků

ěřili starostku k dalšímu jednání a následnému podepsání smlouvy.  
Výsledek hlasování:       6 pro       proti       0      zdržel   0 
48. schválilo  
prodej pozemku p.č. 107/9 o celkové výměře 586 m2  pí R. Dubské. 
Výsledek hlasování:      6 pro                   0 proti                   0 zdržel   
49. vzalo na vědomí 
odstoupení od žádosti Ing.Slánského  ve věci prodeje p.č. p.č. 1/1 TTP o výměře 685 m2 a 
p.p.č. 1/3 zahrada o výměře 157 m2 za 300,-Kč  Ing. J. Slánskému z důvodu vysoké ceny za 
m2. 
50. schválilo  
prodej pozemků p.č. 768/25 o celkové výměře 577 m2 a 768/37 o celkové výměře 500 m2  
panu J. Satrapovi. 
Výsledek hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (p.Hájek) 
51. schválilo  
zpracování PD na statické zajištění další etapy hřbitovní zdi s Ing. Davidem Marečkem, 
autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb. 
Výsledek hlasování:      6 pro                0 proti                    0 zdržel 
52. neschválilo  

četní evidenci. 
Výsledek hlasování:                2 pro (M.Rašínová,Mgr.Pr ůchová)     2 proti (P.Ziml,L.Panušková) 
                                               2 zdrželi (Ing.Socha,p.Hájek)  

53. schválilo  
rozpočtovou změnu č. 1. 
Výsledek hlasování:      6 pro       0 proti             0 zdržel     
54. schválilo  
návrh inventarizační komise na odpis z majetku obce dle přiloženého seznamu. 
Výsledek hlasování:      6 pro       0 proti             0 zdržel     
55. schválilo  
odpuštění jednoho nájmu Kč panu J. Dlouhému z důvodu vybudování nové podlahy 
v kuchyni -  Restauraci na Křižovatce.  
Rozvoz obědů našim seniorům nadále pokračuje, částka byla zvýšena z 63,- Kč na 70,- Kč. 
Dříve si senioři hradili 42,- Kč – nyní 46,- Kč. Obec doplácela 21,-  Kč -  nyní 24,- Kč (pro 
info obec hradí 35% z celkové ceny oběda). 
Výsledek hlasování:      4 pro                 1 pr
56. schválilo  

vyhlášení záměru na prodej garsoniery  v čp. 163 dle znaleckého posudku. 
Výsledek hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
57. schválilo  
podání žádosti  na nau čnou stezku po obci z Ministerstva životního prostředí, jedná se o 
osazení stezky lavičkami včetně směrníku po obci a hlavně oprava (zpevnění) místní 
komunikace. Dotační podmínkou je, že nesmí být asfalt. V žádosti je oprava místní 
komunikace p.č. 904 (Jedličná). 
Výsledek hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
V Polevsku  14. 6.  2012  
 
     
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                       starostka obce Polevsko 
 



 

Zásadní změ ěst na dosah 
 

Poslanecké sněmovně byla loni na podzim předložena novela zákona o rozpočtovém určení 
daní (RUD), která by výrazným způsobem posílila obecní rozpočty. Předloha vyšla z dílny 
poslanců TOP 09 a Starostů a nezávislých. Od té doby uběhlo více než půl roku, během 
něhož na politické scéně došlo k řadě zásadních změn. Potěšující je, že toto politické 
zemětřesení návrh reformy RUD přestál. 
Jaké jsou jeho hlavní přínosy? Zvýšení rozpočtů obcí povede k efektivnějšímu plánování 
zvelebování vaší obce. Příjmy se stanou předvídatelnými a rozvoj obce už nebude záviset jen 
na rozhodnutí anonymních ministerských úředníků o přidělení dotace. Nakládání s vlastními 
prostředky je mimochodem o mnoho efektivnější než s prostředky dotačními. Přeměna dotací 
v zákonné příjmy rovněž povede ke snížení prostoru pro korupci, která se s dotacemi často 
spojuje. V neposlední řadě zvýšení rozpočtů poskytne obcím více politické svobody - nikdo 
už si nebude nikoho zavazovat přidělováním dotací, které podmíní politickou poslušností 
nebo příslušností. Tento zákon proto považuji také za jeden z nejúčinnějších protikorupčních 
kroků. 
Na reformě v její současné podobě tedy vydělá naprostá většina obcí a měst – a také stát. 
V Polevsku by reforma dle odha čtu přinesla již příští 
rok přibližně o jeden milion Kč více než letos. K tomu chybí už jen málo - v polovině 
č ě schválila Poslanecká sněmovna a nyní se čeká 
na rozhodnutí Senátu. Věřím, že členové horní komory oprávněné volání obcí vyslyší a 

navýšení jejich rozpočtů vyjádří podporu.  

 
 
 

CYKLOSTEZKA VARHANY 
ěru dodavatele na stavbu III. 

čů. Hodnotící komise na základě 
zadávacích podmínek doporuč ěru nejvhodnější 

nabídky uchazeče: SKANSKA, a.s. Praha s nabídkovou cenou 22. 913. 811,- Kč bez DPH  tj. 
27. 496. 573 včetně DPH. Svazek na svém jednání, které se konalo dne 5. 6. se závěry 

hodnotící komise souhlasil a vybral jako časné době je již 
podepsána smlouva a na začátku července došlo k předání staveniště a zahájení prací. Na 
červnovém jednání bylo také řešeno pojiště ů, které jsou vandaly neustále ničeny a 
stížnost občanů na sekání trávy a kopř řešena 
pracovníky veř č čení byl 

ětna 2013. Př
objednateli, zhotovitel ebíraného staveniště, příjezdových komunikacích, 
zařízení staveniště a skládek, v závě ř. 
vyřešení dopravního značení, převod chovaných zvířat, upozorně
kterými  jsou odvodnění, studna apod.  
 



 
NOVOBORSKO 

České Lípě se konalo další jednání svaz
jednání byly následující body: 

- závě čný úč
- směrnice zadávání ve
- údržba lyžařských tratí 
- odchyt toulavých psů  

Přezkoumání hospodař ěrnice 
zadávání veř řepracovává odbor MěÚ Česká Lípa. Po 
dokončení bude návrh smě řipomínkování a na dalším jednání 
svazku bude předložena členské schůzi ke schválení. 
ukončen a vyúčtování bylo podáno na Krajský úř ětnu byla podána 
nová žádost o dotaci na údržbu lyžařských tratí v částce 100.000 Kč. Svazek řešil odchyt 
toulavých psů řenu veřejnoprávní 
smlouvu na odchyt psů, může odchyceného psa do útulku nechat odvézt. Ř

a, že Cvikov má na odchyt vyškolené lidi. 
České Lípy uvedla, že nejsou s řešení. Chtějí vytvořit 

č
   
 

PUBLIKACE O OBCI 
Ministerstvo zemědělství připravuje publikaci o úspě

ětě

 
 

veliká čest. 



Dále obec vydala propagační letáček pro prezentaci naší hezké obce viz níže 



 
26. 8. 2012 se konal již druhý ročník MTB maratonu „Okolo Šenova“. Závodilo se na 
krátkých 25 km a dlouhých 50 km tratích.  Start a vyhlášení se konalo za Restaurací na 
Křižovatce. 

Obec má prezentaci v publikaci „Města a obce libereckého kraje“



ÚŘAD PRÁCE ČR VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM

VÁS ZVOU NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA TÉMA

10. září 2012 OD 15.30 HOD

NA OBECNÍM ÚŘADU

NA POLEVSKU – ZASEDACÍ MÍSTNOST 1. PATRO

SETKÁNÍ JE URČENO PRO VŠECHNY PŘÍJEMCE

PŘÍDAVKŮ NA DÍTĚ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU

PŘÍSPĚVKU NA PÉČI DÁVEK HMOTNÉ NOUZE

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

O ZPŮSOBU VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ



ÚŘAD PRÁCE INFORMUJE 

Karta sociálních systémů (sKarta) 
Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud 
vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), 
začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat 
se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či 
ZTP/ P. sKarty budou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na 
bankovní karty, budou tedy obsahovat stejné ochranné prvky. Podobný systém zavedla a využívá již 
řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU t řeba také USA.  

 

 

Pro koho je sKarta určena? 

sKarta je určena příjemcům následujících nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní 
politiky zaměstnanosti, které se vyplácejí buď jednorázově, nebo pravidelně: 

 Dávky státní sociální podpory  
 Dávky pomoci v hmotné nouzi  
 Dávky příspěvku na péči  
 Dávky pro osoby se zdravotním postižením  
 Dávky v nezaměstnanosti  

Jakou funkci bude sKarta plnit? 

 sKarta bude mít tři funkce: identifikační, autentizační a platební.  
 Sloužit bude zejména k identifikaci na úřadě. U osob se zdravotním postižením bude plnit 

funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami.  
 Autentizační funkce umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou správou. 

Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných sociálních dávkách.  
 Platební funkce umožní příjemci sKartou platit v obchodech nebo vybírat hotovost z 

bankomatů České spořitelny i všech dalších bank. Prostředky bude možné si bezplatně převést 
na svůj vlastní účet.  



 

Co bude sKarta obsahovat? 

 sKarta bude obsahovat běžné identifikační údaje, které jsou obvyklé pro bankovní kartu, 
tudíž i ochrana bude podléhat stejným parametrům a principům. 

 U osob zdravotně postižených bude sKarta obsahovat také fotografii a informaci o stupni 
mimořádných výhod. 

Přechod na nový systém        

Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, budou na úřady práce v České republice distribuovány od konce 
června letošního roku, od července pak budou vydávány klientům. Každý příjemce této sKarty bude 
písemně vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu připravena. Nejprve tedy držitel sKarty 
obdrží od příslušného úřadu práce dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty. Při převzetí sKarty dostane 
klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití sKarty a také 
sazebník plateb při nakládání s sKartou. Přičemž zdarma je pro příjemce sKarty její vydání 
jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u 
obchodníka, výběr z bankomatu České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho 
bezhotovostního převodu. 
sKarty budou na úřady práce zaváženy postupně, a to v průběhu celého druhého pololetí roku. Denně 
by mělo být na úřady práce v celé České republice distribuováno v součtu 7 – 10 tisíc karet. Takový 
počet je zvolen, aby nedocházelo k přetížení jednotlivých pracovišť. 
 

Informace pro klienta 
Každý klient, pro něhož bude karta připravena, o tom bude informován dopisem z ÚP ČR. První 
dávky budou prostřednictvím těchto karet vyplaceny až v srpnu, poslední z příjemců naopak 
obdrží svoji sKartu až v prosinci a příspěvek či dávku od státu si poprvé prostřednictvím sKarty 
vyzvedne až v lednu roku 2013. Harmonogram distribuce sKaret počítá s tím, že nejprve budou sKarty 
distribuovány ve velkých městech. Zde v první řadě mezi ty klienty, kteří již dnes čerpají dávky 
prostřednictvím svých bankovních účtů. 
 

Držitelé průkazů TP, ZTP A ZTP/ P 
U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, bude nutné, aby p říjemci 
dodali na úřad práce svoji fotografii, která bude na sKartě uvedena. Tito příjemci tedy nejprve získají 
od úřadu práce informaci, že na další pravidelnou návštěvu úřadu práce (například při 
dokládání povinných dokumentů) mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude 
jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednuté své sKarty.  
Výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. 
Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím sKarty. 
Pokud příjemce dávek nebude chtít s sKartou nakládat a bude například chtít i nadále přijímat 
dávky na svůj vlastní účet, bude to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout se mu nabízí dvě. Buď 
příkazem provedeným na ÚP ČR, nebo samostatně prostřednictvím bankomatu ČS. Více viz 
www.skontakt.cz/sportal/menu/cs/main/nav02_pouziti_karty 
 
Výjimkou jsou tzv. účelové dávky, v případech, kdy dosud nebyly dávky vypláceny peněžitě, ale 
například prostřednictvím poukázek, nebude možné vybrat hotovost z bankomatu, či převést ji na svůj 
účet. Možnosti nákupu budou omezeny prostřednictvím kódu obchodníka, v praxi to znamená, že 
kartou nebude možné platit například v pohostinství či v herně. 

www.skontakt.cz 



 

ZÁVODNÍ DRÁHA 
Důrazně upozorňujeme na to, silnice po obci nejsou určeny k závodění. Ti,
co tam tuto svou aktivitu předvádějí si zřejmě neuvědomují, že svým 
jednáním jsou pro okolí nebezpeční. Již byla upozorněna Policie ČR, 
Obvodní oddělení Nový Bor, aby v urč itých místech provedla kontrolu . 
 

 

EUROKOMMUNALE 2012 
ěstě ěhlo od 21. – 24.6. přeshraniční setkání obcí 

nale 2012“. Cílem setkání
vzájemné poznání a přeshraniční spolupráci v oblasti samospráv a občanských iniciativ. 
Hlavním tématem bylo aktivní stáří, chutě ř

č
obč

ř

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Zákon o ochraně osobních údajů má č

čenství upravuje práva a povinnosti při zpracování 
osobních údajů čňuje předání osobních údajů. 
V souvislosti s tímto zákonem není možné ani při zveřejňování bodů
veřejného zasedání zastupitelstva obce uvádět celá jména, bydliště čísla.  
 

 

ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA V OBCI 
řejný pořádek, opatření k  jeho zabezpe čení a čistota v obci patří 

k činnostem, které se každá obec snaží dodržovat ke spokojenosti všech. Do 
těchto činností patří samozřejmě i údržba – sekání pozemků ve vlastnictví 
obce a mnoho jiných úkolů, které se obec snaží plnit. Když si uděláte po obci 

ůžete sami posoudit, jak si kdo plní své povinnosti a jak se ostatní chovají 
k veř t na místních komunikacích, opatrnost posekat 

řed svým plotem, bez povolení užívat účelové cesty ke skládkování 
materiálu bez povolení, odvoz posekané trávy na pozemky obce, které nejsou vedeny jako 

činnosti v naší obci dějí, že si pak uživatelé po sobě 
ani neuklidí a vůbec je nenapadne, že když už cesty užívají, stálo by za to je aspoň posekat a 
nečekat až to udělá obec.  
Za zmínku pak naopak stojí krásně upravené parč
obce, které občané udržují třeba právě proto, že to chtějí mít před svým plotem upravené, 
neřeší a nečekají, zda ten proužek poseká obec. Těm všem patří VELKÝ DÍK!!!  
 
 

 
 



EKO-KOM – VYTŘÍDĚNÉ ODPADY ZA ROK 2011 

Podáváme informace o množství odpadu, který obec vytř ředala k využití. 
V př č ředků
od společnosti EKO –KOM, a.s.  
 
 
  
 
 

Příjmy a výdaje obce za provoz systému shromažďování, sběru, př
třídění a odstraňování komunálních odpadů
     

Příjmy  Výdaje obce 

218 840,- obyvatelé 
 23 320,- EKO KOM 
242 160,- Celkem 

259 764,- TKO + tříděný odpad 
 35 925,- nebezpečný odpad 
295 689,- Celkem 

 
Obec doplatila rozdíl 53 529,- Kč 

 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zlepšení ředí, snížení uhlíkové stopy a 
v neposlední řadě čních nákladů, které obec doplácí za odpad.  
 
 
 

ZAŽÍT VRCHOLY 

podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Č
a Svobodným státem Sasko o dotaci na sportovně ční trasy Novoborska. 

dne 19.6. 2012 schválil žádost o poskytnutí dotačních 
ředků ť sportovně č

a města Novoborska. Současně vznikne nové technické zázemí pro SKI Polevsko na 
časné zelené buňky. Tuto síť budou tvořit trasy stávajících lyžařských 

a bě č ě a Klučkách a spojnice těchto tras 
s výchozími stanovišti v okolních městech a obcích a dalších částech Novoborska. V další 
etapě ř ěchto tras s turistickými sportovními trasami v okolí 
Luže vybudováním Lužické magistrály Kamenický Šenov (Prácheň) – Oybin. 
 
 

VESNICE ROKU 2012 
  

Výsledky krajského kola soutě
obnovy venkova.  

ě řihlásilo celkem 15 obcí: 
Kravaře, Polevsko, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Koberovy, Nová 

Český Dub, Město Oseč
Mříčná, Studenec a Všeň. 
 
Zlatá  stuha  - vítězství v kraji  -  obec STUDENEC 
Oranžovou stuhu -  za spolupráci obce a zemědělského subjektu   - obec Všelibice 
Zelená stuha -  za péči o zeleň ředí  - obec Karlovice 
Modrá stuha-  za společenský život – obec Mříčná 

 Částka ( Kč ) 

Rok 2011 celkem 23 320,00 

Bílá stuha -za č



 
Naše obec získala ocenění - Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby 
na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova 
Kategorie A- obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního 
významu zrekonstruovaný Kostel Nejsvětě  
 
Cenu předal Pavel Ploc (poslanec parlamentu ČR) 
 
 
Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat všem našim občanům, kteří  se na zvelebování naší 
obce podílejí velkou měrou a obzvláště těm, kteří připravili hodnotitelské komisi příjemný 
zážitek patří velký dík! 

 

 
VOLBY DO KRAJSKÝCH ZATUPITELSTEV  12. – 13. 10. 2012 

 

Poř. 
č. 

Typ Název politické strany / politického hnutí / koalice 
(řazeno podle typu a abecedy) 

Zkratka 

1. politická strana Česká pirátská strana Piráti 
2. politická strana Česká strana národně sociální ČSNS 
3. politická strana Česká strana selského rozumu Čssr 
4. politická strana Česká strana sociálně demokratická ČSSD 
5. politická strana Komunistická strana Čech a Moravy KSČM 
6. politická strana NÁRODNÍ PROSPERITA NP 
7. politická strana Národní socialisté - levice 21. století NÁR.SOC. 
8. politická strana Nová budoucnost pro Liberecký kraj NBPLK 
9. politická strana Občanská demokratická strana ODS 
10. politická strana SNK Evropští demokraté SNK ED 

čanů ZEMANOVCI SPOZ 
12. politická strana Strana pro otevřenou společnost SOS 
13. politická strana Strana svobodných občanů Svobodní 

14. politická strana 

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou 
ů a státních úředníků 

PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ dan ě, VYROVNANÝ 
rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, 
SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii 
a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii 
WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším 
protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a 
hlubokého národního, duchovního a mravního 
obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH 
NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI 
SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, pro č 
bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale 
- pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a 

TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické 
RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich 
likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM 
LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY 
ČESKÉ OBČANY a daň ří chtějí 

Volte Pravý Blok 
www.cibulka.net 



změnit dnešní kriminální pomě
obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A 

NEUTRÁLNÍ A PŘ Ů
Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nev ěříte-li na 
pokoru u popravč
málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své 
obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této 
válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z 
jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým 
nás nič

ŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU 
zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA 
NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, 

15. politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj SLK 

16. koalice 

Dě
Nepřizpůsobivým! 
(koalice je složena z politické strany Dělnická strana 
sociální spravedlnosti a politické strany Strana pro 
Evropu) 

DSSS + SPE 

17. koalice 

Koalice Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová a Strana soukromníků 
České republiky 
(koalice je složena z politické strany Křesťanská a 
demokratická unie - Československá strana lidové a 
politické strany Strana soukromníků České republiky) 

KDU-ČSL + SsČR 

18. koalice 

Suverenita - Blok Jany Bobošíkové pro Liberecký kraj 
(koalice je složena z politické strany Suverenita - Blok 
Jany Bobošíkové  a politické strany Konzervativní 
strana) 

SBB + KONS 

19. koalice 

20. koalice 
Změna pro Liberecký kraj 
(koalice je složena z politického hnutí politické hnutí 
Změna a politické strany Strana zelených) 

Změna + SZ 

 

 
Kdo jsou Starostové pro Liberecký kraj 
 
Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) vzniklo před krajskými volbami v roce 
2008 a je seskupením starostů a dalších komunálních politiků, kteří chtějí společnými silami 
změnit a zlepšit život v Libereckém kraji. 

ů a obsadilo tak 7 
mandátů v zastupitelstvu. Opoziční zastupitelé zvolení za SLK „bojují“ zejména proti 
netransparentnímu rozdělování veřejných prostředků (tzv. porcování medvěda) či proti 
neefektivnímu vynakládání peněz na jednorázové akce. Nyní každý měsíc po zasedání 
zastupitelstva hnutí vydává „Zprávu ze zastupitelstva“, která je rozesílána všem 
starostům/tkám Libereckého kraje a dále je umísťována na tomto webu. 



V roce 2010 se v České republice konaly komunální volby, do kterých se SLK také zapojilo. 
Hnutí mělo přímé zastoupení či podporovalo kandidátky ve 47 obcí kraje. 

· Martin Půta – předseda – starosta Hrádku nad Nisou 
· Ing. Michael Canov - I. místopředseda – starosta Chrastavy 
· Mgr. Jan Farský – místopředseda – starosta Semil 
· Marek Pieter – místopředseda – starosta Desné 
· Jiř ředseda – starosta Okrouhlé 

 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych Vám představil politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), které 
vzniklo v roce 2008 s cílem hájit zájmy obcí a jejich obyvatel. 
Na základě zkušeností z práce v našich městech a obcích víme, že mnoho konkrétních 
problémů je možné řešit pouze společně a koordinovaně na úrovni Libereckého kraje. Řada 
silnic v našich vesnicích a městech patří kraji, děti mnohých z nás chodí na střední školy 
zřizované krajem, kraj organizuje a řejnou dopravu, 
zajišťuje fungování řady domovů důchodců a dvou krajských nemocnic.  
Proč nejsme se současným stavem spokojeni? Dlouhodobě upozorňujeme na nehospodárné 
nakládání s majetkem a penězi kraje. Protestujeme proti neoprávněným výhodám pro krajské 
radní, jako jsou služební byty nebo nezákonné a nepřiměřené odměny za práci v orgánech 

řijatelný považujeme systém dotací rozdělovaných podle stranického 
klíče a na základě čany, a 

řejný zájem často prohrává souboj se 
zájmy jednotlivců v pozadí. 
Proto jsme se rozhodli ucházet se v krajs
zkušeností a prosazovat řešení, která na obecní a městské úrovni fungují. Budeme šetřit 
společné peníze pomocí férových soutěží, zveřejňování smluv a zaplacených faktur. Budeme 
zveřejňovat všechny materiály pro jednání zastupitelstva kraje a konzultovat návrhy s obcemi, 
kterých se týkají. Prosadíme spravedlivý systém podpory kultury, sportu, dobrovolných 
hasičů a dalších oblastí neziskového sektoru s jasnými pravidly.  
 
Nejsme klasická politická strana, a přesto jsme přesvědčeni, že naše snaha má smysl. 
V minulých krajských volbách jsme získali 17 878 hlasů a sedm míst v krajském 
zastupitelstvu. Čtyři roky pracujeme jako opozice, kritizujeme to, co nefunguje, a přicházíme 
s vlastními návrhy. Kandidátku Starostů pro Liberecký kraj pro krajské volby 2012 podpořilo 
27 starostek, 77 starostů, 10 místostarostek, 10 místostarostů
obcí Libereckého kraje. Jsme připraveni převzít odpovědnost a vytvořit podmínky pro 
nápravu poměrů v Libereckém kraji.  
 
Vážení spoluobčané, rozhodnutí o budoucnosti Libereckého kraje je na Vás. 
 
S úctou  
 
Martin Půta 
starosta Hrádku nad Nisou 
kandidát na hejtmana 

 



 
 

OZNÁMENÍ O PŘISTAVENÍ PUTOVNÍHO KONTEJNERU 
Kolektivní systém ELEKTROWIN realizuje od ledna 2009 ve spolupráci se 
svazky obcí nový program vycházející vstříc zejména obcím, jež nemají vlastní 
sběrný dvůr nebo je pro většinu jejich občanů špatně dostupný. Nyní se nabízí 

možnost odložit vysloužilé elektrospotřebiče do putujícího kontejneru, který se 
jako mobilní místo zpětného odběru elektrozařízení přiblíží na několik dnů 

k našemu bydlišti. V rámci svazku obcí Novoborska byl sestaven harmonogram jízdy 
kontejneru, seznam obcí, kde bude kontejner umístěn. Stanovený termín pro obec Polevsko 

1. 10. (pondělí) 2012 a 4. 10.(čtvrtek) 2012 od 8.00h do 17.00h. 
 
Kontejner bude umístěn u Obecního úřadu. Informace jsou vyvěšeny na úřední desce 
obecního úřadu, na internetu, na plakátech po obci. Do přistaveného kontejneru se můžou 
odkládat níže uvedená elektrozařízení: 

 
Velké spot řebiče – lednič č č
Malé spotřebiče – vysavače, digestoře, parní čističe, žehlič

ň
Zahrada, nář č řovinoř ůžky na živý plot, 
vrtač řezač

· Pozor na televize a monitory, ty do putujícího kontejneru nepatří!!!! 
 
 

II.TŘÍDA  OKRESNÍ  SOUTĚŽE  2012 
Rozpis zápasů PV FC Polevsko 

 
 19.8 K.ŠENOV - POLEVSKO 17,00 16,00 
 26.8. POLEVSKO - SLOUP 17,00 16,00 
 2.9. POLEVSKO - OLDŘICHOV 17,00 16,00 
 9.9. KAMENICE - POLEVSKO 15.00 13,45 
 16.9. POLEVSKO - DUBÁ 16,30 15,30 
 23.9. LOKO.Č.LÍPA - POLEVSKO 16,30 15,30 
 30.9. POLEVSKO - STRUŽNICE 16,30 15,30 
 7.10 ZAHRÁDKY - POLEVSKO 16,00 15,00 
 14.10. POLEVSKO - KRAVA ŘE 16,00 15,00 
 21.10 BRNIŠTĚ - POLEVSKO 15,30 14,15 
 28.10. POLEVSKO - D.LIBCHAVA 14,30 13,30 

 
POLEVSKO - SKALICE 14,00 13,00 

Fotbalový oddíl PV FC Polevsko získal v letošním roce dvě dotace po 40 000,-Kč z programu POV 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Jedna dotace je určena na nákup zahradního traktůrku, zároveň 
PV FC Polevsko sehnalo několik sponzorů na doplatek traktůrku. 
Druhá dotace je určena na opravu fotbalových kabin a fotbalového zázemí na fotbalovém hřišti. 

Gratulujeme !!!! 



 
 

PROGRAM  PODPORY A OBNOVY VENKOVA 
ětí mění 

čná stezka  „Za Polevskými obry“, včetně doplnění stávajícího dětského hřiště 
čkami.  

 
Děti se přály doplnění herních prvků o kolotoč, lanovou pyramidu (na školní zahradě) a 

ěna  u  Restaurace na Křižovatce.    

  

školní zahrada 

 
Naučnou stezku v současné době připravuje včetně ří 
velký díky za nápad vybudování této nauč
 

ZÍSKANÁ DOTACE  
Římskokatolická farnost Polevsko ve spolupráci s obcí získala opě

ětě  ve výši 606 247,- Kč. 
ře 2013. 



 
RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE 

 
HŘBITOVNÍ ZEĎ 

V červenci byla úspěšně dokončena výstavba nové hřbitovní zdi u Kostela Nejsvětě
včetně ř ě ZEPS s.r.o. Lindava , která odvedla 
profesionální kus práce. Hřbitovní zeď je velkou dominantou areálu Kostela Nejsvětější 

říští rok ji obec přihlásí do soutě
V letošním roce obec získala diplom „ konstruovaný Kostel 
Nejsvětě ň velmi ocenila v té době, ještě nedostavěnou 
hřbitovní zeď.  

Na dotaz občanů proč se nemohla stará hřbitovní zeď postupně rozebírat a musela se stavět 
nová hřbitovní zeď – odpovídáme: obec postupovala na základě statického posudku, 
hydrogeologického posudku, stanoviska NPÚ Liberec a MěÚ Nový Bor, stavebního odboru. 
Při případné opravě (rozebírání) stávající hřbitovní zdi by hrozilo narušení terénu s hroby, 
utržení č ů a tím i možné narušení staticky celého kostela (viz. vyjádření NPÚ 
Liberec). 
 
Příprava rekonstrukce tj. projektová dokumentace a stavební povolení této hřbitovní zdi 
začala v roce 2007, vydání stavebního povolení trvalo téměř dva roky. Po vydání stavebního 
povolení obec žádala v různých dotač čních prostředků. 

 



 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



 
Ještě jednou VELKÝ DÍK všem, kteří se podíleli na celkové rekonstrukci této hřbitovní zdi a 
VELKÝ DÍK všem, kteří oceňují tuto nevšední (výjimečnou z pohledu kulturní památky) 
stavbu. 
  

 

Obnova kamenné hřbitovní zdi včetně dvou kamenných schodišť (2.etapa) 
program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou 
působností - MěÚ Nový 
 

řbitovní zdi první část 1. etapy ve výši 
190 000,-Kč. Celkové náklady 219 892,- Kč. Obec žádala o dotaci na celou zíďku ve výši 
cca 500 000,- Kč, ale dotace ji byla ponížena na 190 000,- Kč. Z tohoto důvodu se I. etapa 
rozdělila na dvě části 

 
 

 

 
detail zdi r. jaro 2012                                                       detail zdi červenec 2012 



 
Obec získala dotaci ve výši 290 000,- Kč v roce 2012 na další etapu této hřbitovní zíďky  

 červen 2012 

 

 
srpen 2012 

 
Poděkování patř ě  ZEPS s.r.o. Lindava, která obě zíďky realizovala a úspěšně dokončila. 

 
V další etapě cca roku 2013 – 2014 obec bude žádat dotace na poslední část hřbitovní zdi, na 
kterou se v současné době zpracovává projektová dokumentace včetně stavebního povolení. 
Tato část zdi je v havarijním stavu a je nezbytně nutné začít s její opravou v co nejkratším 
termínu viz.foto. 

 
 



 

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH A PODANÝCH DOTACÍ (AKCÍ NA ROK 2012 - 2013

č. název akce kdy 
podáno 

celkové 
náklady 

vlastní podíl dotace výsledek 

1 Rekonstrukce tenisového hřiště 
(výmě

10/2011 2 197 476,- 604 306,- 1 593 170,- nevyhověno 

 

čnosti budovy 
OÚ 
Operační program Životní prostředí, 
výzva č. 35. výzva OPŽP 

2/2012   980 394,-   430 520,-    550 874,-  není 
rozhodnuto 

čnosti budovy 
ZŠaMŠ  
Operační program Životní prostředí, 
výzva č. 35. výzva OPŽP 

3/2012 1 957 080,-  569 518,-  1 387 562,- není 
rozhodnuto 

4 Oprava památníku padlým obětem 
1.světové války v Polevsko včetně 

MMR Podpora obnovy venkova

 

12/2011   712 927    312 927,-     400 000,- nevyhověno  

5 Výměna povrchu TK Žádosti o 
nadační příspěvek (Oranžové hřiště 
2012). 

1/2012 1 000 000,- 0 1 000 000,- nevyhověno 
 

6 Obnova opěrné hřbitovní zdi na p.p.č. 
551 v k. ú. Polevsko - druhá část I. 
etapy 
KÚLK fond kulturního dědictví 

12/2011 415 000,-    cca  
   265 000,- 

nevyhověno 

 

7 Obnova kamenné hřbitovní zdi včetně 
dvou kamenných schodišť (2.etapa) 
program Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictví obcí 
s rozšířenou působností - MěÚ Nový 
Bor

 

2/2012 415 000,-    cca   
   290 000,- 

vyhověno 

 

8 Když se sny dětí mě
naučná stezka „Za Polevskými obry“, 

2/2012 257 800,-   77 340,-     180 460,- vyhověno 

včetně doplnění stávajícího dětského 
hřiště čkami 
MMR Podpora obnovy a rozvoje 
venkova 

9 Jak vidí děti obnovu obce Polevska – 
ěny budovy ZŠaMŠ, aneb fantazii 

děti, ať se meze nekladou (zateplení 
budovy školy MMR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova 

2/2012 1 200 000,-     400 000,- nevyhověno  

 
10 

KÚLK POV G 17
fotbalových kabin 

 
2/2012 

 
600 000,-  

 
200 000,- 

 
    400 000,- 

nevyhověno 

četně 
povodňového plánu 
Novoborsko SFŽP 

2/2012 1 350 000,-  135 000,- 1 215 000,- není 
rozhodnuto 

 2/2012 69.300,-  19 300,-      50 000,-  nevyhověno 

13 KÚLK G99 
výmě

2/2012 800 000,-     800 000,-  nevyhověno 

14 KÚLK G 14 Podpora tělovýchovy a 
sportu 
Údržba sportovních zařízení  
(dřevěných herních prvků) v obci 
Polevsko 

2/2012   52 000,-  15 600,-     36 400,- nevyhověno 

 

ů
Podpora společných akcí dě čů
a školy (ozvučení akcí) 

2/2012 20 000,-   6 000,-   14 000,-  nevyhověno 

 



17 Soutě ěžíme o 
zelenou stuhu- odměna 600 000,-Kč     

ZLATÁ 
CIHLA 

18 KÚLK G 20

 

č
čnosti 

5/2012  88 000,- 17 600,- 

 

70 400,- nevyhověno 

 PŘIPRAVUJEME: 

     
 Obnova chodníku ke škole       
 Polyfunkční dů      m 
 Oprava místních komunikací (Pražská 

ul. + Jedličná) 

     
řešení odkanalizování Jedlič     ná 

16  Program rozvoje venkova SZIF  
řních omítek a 

výmalby Kostela Nejsvětě

3/2012 684 836,-  137 869,- 546 967,- 
 

vyhověno 

 
Vážení Polevčané, 
 
v příštích měsících a podle okolností, bych chtěl udělat výstavu fotogr
posledních sto let“. Obracím se na Vás s prosbou na všechny věkové kategorie na každého 
z Vás i chataře a chalupáře, na všechny kteří vlastní ně
sto let. Chtěl bych zdůraznit, že ač
nezajímají, tak opak je pravdou. Proto Vás všechny, kteří něco vlastní, požádal, kdyby  jste 

řad k ofocení. Zároveň bych chtěl zdůraznit, 
že originály Vám budou ihned vráceny a nebudou se vystavovat. Chápu, že pro spoustu z Vás 
mají velkou hodnotu a patří do rodinného alba. Věřím, že spousta z Vás prohledá šuplíky a 

čky či našich občanů a věřte mi, že se 
všichni za čas budeme mít na co dívat. 
 
Předem Vám děkuji za ochotu 
 
Jarda Hájek  
 

 

                                                         

                                V měsíci listopadu oslaví  významné životní 

                                jubileum:    Eva Beranová  

 Srde   čně blahopřejeme !!!                      

 



 

 

   

 
                                                     Prázdniny utekly jako voda, 

                                                       zač

                              Všem prvňáčkům přeji krásný první školní den a hodně 

                       úspěchů ě tak jako ostatním žákům.  

                           Pedagogům hodně
 

                                                             Martina Rašínová

                                                                                    

 

 

Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů – poznáte je??? 
 

ID datové schránky:   v2ub435 

úřední hodiny úřadu: PO a ST  08,00 hod. – 17,00 hod.   

bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor 
 
telefon:  487/727731, 606/907688 
 

 


