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85. schvaluje  
uzavřít Mandátní smlouvu na výběrové řízení, závěrečné vyhodnocení akcí a zpravování 
dokumentace pro výběr dodavatele a prováděcí dokumentace  „Snížení energetické náročnosti 
budovy ZŠ a MŠ Polevsko „ + „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ“ s firmou Energy 
Benefit s.r.o. Praha. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
86. schvaluje 
směnu pozemku p.č.99/19 zahrada o celkové výměře 725 m2 ve vlastnictví pana R.R. za 
pozemek p.č. 108/6 TTP o celkové výměře 1002 m2 s tím, že pan R.R. doplatí rozdíl ve 
výměře tj. 283 m2/100,- Kč a uhradí daň z převodu nemovitosti. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
86. schvaluje 
uznání vlastnického práva stavby ve vlastnictví J.H. umístěné na p.p.č.st. 207. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržel  (J.H) 
87. schvaluje 
přijmutí sponzorského daru ZŠ a MŠ Polevsko ve výši 1.100,-Kč určené na výplň 
vchodových dveří do ZŠ a MŠ od L. K. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   1 zdržela  (Mgr. E. P.) 
 
V Polevsku  13. 12. 2012  
     
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 
 

 

USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 12. prosince 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí  
Zastupitelstvo obce Polevska 
80. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      7 pro                0 proti                   0      zdržel     
81. schvaluje 
podepsání Nájemní smlouvy s Eurovia Kamenolomy a.s. , Liberec na pronájem pozemků p.č. 
967/2 – ostatní plocha, o výměře 166 m2 č, p.p. . 967/4 – ostatní plocha, o výměře 434 m2, 
p.p.č. 967/6 ostatní plocha, o výměře 43 m2 v k. ú. Polevsko a p.p.č. 1934/2 – ostatní plocha, 
o výměře 71 m2 na dobu 15 let a to od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2028 za roční nájemné 3 570,-Kč. 
Zároveň pověřili starostku k podpisu nájemní smlouvy. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
82. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 4 ve výši příjmy celkem 999 825,- Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
83. schvaluje 
rozpočet na rok 2013 vyrovnaný ve výši příjmy 3 319 700,- Kč a výdaje 3 319 700,- Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 84. r e v o k u j e  
své usnesení č. 92 ze dne 5. 9. 2011 kterým schválilo členství obce v MAS Skleněný Nový 
Bor o.s. a územní působnost MAS Skleněný Nový Bor o.s. na správním území obce.....  
a   s ch v a l u j e   
a) členství obce Polevsko v LAG Podralsko o.s.  
b) územní působnost LAG Podralsko o.s. na správním území obce Polevsko 
c) strategický plán místní akční skupiny LAG Podralsko o.s. pro program LEADER v 
plánovacím období 2007 - 2013. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   



USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 28. prosince 2012 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí 
 
Zastupitelstvo obce Polevska 
88. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
89. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 5 ve výši 35 684,- Kč 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
90. schvaluje 
a) Podání žádosti dotaci na obnovu válečného hrobu v obci Polevsko  
a) Investiční záměr na obnovu válečného hrobu v obci Polevsko  
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
91. schvaluje 
přijmutí věcného daru ve výši 4 129,-Kč (hračky) do MŠ Polevsko od M. P. z Nového Boru. 
Dále přijmutí finančního daru ve výši 1 050,- Kč na nákup audiotechniky do MŠ Polevsko od 
S. H. z Nového Boru.  
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
V Polevsku  28. 12. 2012 
 
                      Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 
 
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti 
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na OÚ. 



 
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám na přelomu roku, tak jako v minulých letech a k příležitosti začátku 
tohoto roku napsala pár řádků. Máme za sebou další rok tohoto tisíciletí, rok plný 
významných událostí. Pro každého z nás je významnou událostí něco jiného. Je mnoho z nás, 
kteří bilancují rok předcházející. Zamýšlíme se nad tím, zda se nám podařili splnit všechny 
plány, někdo si dává nové závazky a cíle na rok následující. V roce 2012 se podařilo vykonat 
v rámci obce mnoho věcí, které se dotýkají různých oblastí našeho života. Zároveň je však pro 
nás a naši obec určitým předsevzetím vyhýbat se chybám tohoto roku a udělat v novém roce 
všechno proto, aby rozvoj obce následoval tak, aby život občanů v naší obci byl co nejlepší a 
plně bezpečný. Děkuji všem, kteří vykonali pro obec práci, která přispěla k obohacení života 
nás, kteří zde žijeme. Dětem patří dík za jejich zkrášlování života v obci, v podobě jejich 
účasti při různých akcích. Jedná se o akce v obci, ale prezentace obce i mimo naše území. 
Jejich úsměvy, šikovnost a cílevědomost přispívá k milému zpestření během celého roku. 
Nechci opomenout poděkovat i těm, kteří svými náměty, kritikou a připomínkami pomáhají 
při práci zastupitelstva. Vítáme konstruktivní názory a diskuse k daným tématům, které se 
uskutečňují na veřejných zasedáních. Jedině tak můžeme společně p řispívat k rozvoji naší 
obce. Každá mince má rub i líc, každá strana svůj názor, nelze vyjádřit jen ten svůj, aniž 
bychom si vyslechli i ten druhý. A proto stále jako doposud nabízíme prostor k diskusi na 
daná témata, která můžeme spravedlivě hodnotit a posuzovat jen tehdy, pokud budeme znát 
oba úhly pohledu. Vážím si těch, kteří jsou ochotni napřímo řešit a diskutovat o věcech, 
které se v obci dějí a připravují, jejich zájem sahá až tak daleko, že jsou ochotni účastnit se 
konstruktivních debat, ke kterým je dán vždy dostatečný prostor. Hodnotit rok uplynulý za 
všechny není možné, to musí udělat každý sám. Ale teď mluvíme o novém roce. Co nás čeká a 
co čekáme my. Na závěr si dovolím napsat přání, která mám já: 
      - Ať jsme všichni zdraví 
      - Každý den hodně radosti a méně zlosti 
      - Dobré mezilidské vztahy 
      - Ať každý z nás najde v sobě sílu tolerance, bez které se těžko žije 
      - Ať do nového roku každý vstoupí takovým směrem, který ho navede tam, kam si přeje 
      - Štěstí a pracovní úspěchy ať jdou ruku v ruce se všemi přáními 
         Martina Rašínová 

 



 
Systém svozu odpadů ř eší naše obec v podstatě neustále. Nějak se nám nedaří vysvětlit 
občanům podstatu svozů, finanční náklady na komunální a tříděný odpad. Poplatky za 
skládky a odvoz odpadů rostou, objem finančních odměn za tříděný odpad se snižuje. 
Poplatek musí hradit každá osoba, která má v naší obci trvalý pobyt, i když se v naší obci 
nezdržuje. Ze zákona je každý občan povinen platit odpady.  
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří doloží, že: 

a) jsou dlouhodob 1ě  umístěni v domově důchodců nebo jiném obdobném zařízení pro 
seniory, jsou dlouhodobě umístěni v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném 
léčebném nebo sociálním zařízení, 

b) jsou dlouhodobě umístěni v dětských domovech nebo výchovných ústavech, 
c) jsou dlouhodobě ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, 
d) se dlouhodobě a nepřetržitě zdržují mimo území obce Polevsko a hradí dlouhodobě 

náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v jiném místě svého 
pobytu 

1) pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě po dobu 1 roku 
 
 Zastupitelstvo obce často slýchá od občanů větu: „Za odvoz popelnice jsme si zaplatili, obec 
je povinna se postarat o její odvoz“. Tato věta není správná, ani pravdivá. Občan zaplatil 
pouze část nákladů za odvoz odpadů. Obec na odvoz odpadů poměrnou částí doplácí. Takže 
platí občan i obec. Je to správné? Obec je dle zákona původcem odpadů a je povinna se 
postarat o jejich likvidaci a odvoz prostřednictvím svozové firmy. Není však povinna za 
odvezený odpad platit. Přesto již několik let významnou měrou odpady doplácí. Je to správné? 
Neměli by si odpad zaplatit ti, kteří ho vyprodukují? V obecní kase by pak zbylo více 
finančních prostředků např. na opravu komunikací, odkanalizování části obce, příspěvky pro 
děti, náklady na veřejné osvětlení (zhasínání od 24,00 hod. do 5,00 hod.) apod. To jsou 
otázky, které řeší zastupitelstvo stále. Další dotazy, že v jiných městech a obcích neplatí 
poplatky za odpad vůbec. Ano, neplatí, o tom jsme se už také zmiňovali, ale platí mnohem 
vyšší daně z nemovitosti (koeficient 5), kdežto u nás v obci máme koeficient daně 3. Na dotazy 
občanů, že jsme navýšili daň z nemovitosti opět sdělujeme,  proč je toto navýšení v naší obci.  
Je to dáno tím, že takové obce jako Polevsko jsou svými rozpočty čistě závislé na daňových 
příjmech. Nemají žádné nemovitosti k pronájmu či, prodeji. Nemají podíly v žádných 
společnostech.  Daně, které tvoří páteř rozpočtu jsou hlavně daně z příjmů fyzických osob, 
daň ze zaměstnanců a ještě několik dalších. Daň z nemovitosti je jediný 100 % příjmem obce. 
Ve městech ze stejných daní plus ještě z jiných daňových subjektů ze kterých do malých obcí 
daně neproudí, vyberou desítky miliónů, tudíž nemají potřebu zvedat daň z nemovitostí, která 
je pro malé obce zásadní. Naše obec z daňových příjmů hradí např. svoz odpadů 
(velkoobjemové kontejnery, separovaný odpad), osvětlení obce, údržba veřejné zeleně, běžné 
opravy po obci, náklady na ustájení toulavých psů v obci do Útulku pro opuštěné psy 
v Dobranově aj.  

 
ZMĚNA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH –  

POPLATKY ZA ODPAD 
Od 1. 1. 2013 došlo ke změně zákona o odpadech, zák. č 185/2001 Sb. 
Města a obce musí změnit znění a obsah svých obecně závazných 
vyhlášek. Ty, které doposud platí se  stanou od 1. 1. 2013 neplatné. Zákon 

umožňuje městům a obcím poplatek za odpad zvýšit až na 1. 000,- Kč za 
osobu a rok.  
V naší obci máme poplatek 600,- Kč za poplatníka a rekreační objekt. Skutečné výdaje na 
osobu jsou ve výši 845, - Kč na osobu. V tomto případě obec neuplatnila možnost vybírání 
poplatku v plné výši a část nákladů opět hradí ze svého rozpočtu. 



   

     ZNÁMKY NA SVOZOVÉ NÁDOBY ( POPELNICE )   
Pro rok 2013 platí nové svozové známky na popelnici. Ty obdrží každý občan při platbě 
poplatků a to nejpozději do  28. 2. 2013. Pokud nebude poplatek zaplacen, známka nebude 
vydána. Tozn. první svoz v měsíci březnu 14. 3. 2013 Vám nebude nádoba svezena. 
Připomínáme nové znění obecně zábavné vyhlášky č. 3/2012, která byla schválena 
zastupitelstvem obce na základě nového znění zákona.  

ZIMNÍ ÚDRŽBA 
K zimní údržbě je vždy mnoho připomínek. Pokud se někdo domnívá, že by tuto službu 
vykonával lépe než ten, co ji pro obec zajišťuje, nabízíme přímou exkurzi do vozu traktoru. 
Napřímo může předvést nebo poradit, jak by se mělo pluhovat. Jestli se bude jednat o 
připomínky, které budou pádné, pluhující se rád poučí, aby zlepšil styl a pluhování bylo 
kvalitnější a pro občany přijatelnější. Nelze se jen domnívat, že by se to dalo dělat lépe, když 
neznáme realitu. Zároveň upozorňujeme na to, že pokud bude na komunikaci či  veřejném 
prostranství  zaparkován automobil, komunikace nebude  propluhována. Není možné se pak 
vyhnout zaparkovanému automobilu tak, aby případně nebyl odřen či jinak poškozen. Majitel 
vozu bude řešit zimní údržbu vlastními silami. 
Zaměstnanec obce, který provádí zimní údržbu, se snaží, aby obyvatelé mohli ráno mít 
propluhované komunikace a mohli se dostat do práce. Z tohoto důvodu vyjíždí po třetí hodině 
ranní. S podivem můžu říci, že mě velmi mrzí, když z druhé strany slyším stížnosti obyvatel, že 
je v ranních hodinách budí pluhováním!!!  
Věřím, že si každý občan udělá svůj úsudek o zajištění zimní údržby. 

 
 PLUHOVÁNÍ 

Chtěl bych napsat pár řádků, co se týče obslužnosti obce. A čkoliv je již únor u konce a zima 
se s námi bude pomalu loučit, i tak bych chtě něco málo vysv ětlit k zimnímu pluhování. 
Zima tuto sezónu na nás nevytasila plně zoubky, ale i tak jsem se setkal s názory, že 
pluhování nesplňuje očekávání některých místních občanů. 
Bylo mi vytknuto, že pluhování soukromého dvora je p řeci služba občanům a že by to m ělo 
být samozřejmostí! Ano, souhlasím s tím, že pluhování je služba ob čanům. Je přeci 
samozřejmé, že pokud zde žijete, máte právo na to, abyste ráno až vstanete,  nasedli do auta a 
měli protáhnuté komunikace a nepřemýšleli, jestli se v ůbec dostanete z domova. 
Druhá věc je ta, co je obecním komunikace a co je Váš pozemek. N ěkdo má 10 m ke 
komunikaci jiný 50 m. Jednomu je  40, 50  let a druhém 70, 80 let. Mladší občané si stěžují, 
že si musí vyházet dv ůr, aby mohli vyjet. Starší ob čané nic takového nenapadne. Jednomu 
vyhovíte, druhý bude naštvaný. Jeden by si to mohl i zaplatit a druhý ne. 
Za sebe můžu říct, že skoro denně jezdím do České Lípy a když napadne 20 cm sn ěhu, tak 
nastává v takových městech kalamitní stav. Neprotáhnuté komunikace, po chodnících se nedá 
chodit. A čkoliv je tam několik firem, které mají na starost dopravní obslužnost, tak se to nedá 
s naší obcí ani v nejmenším srovnat. Vždy když se vracím dom ů, tak vidím ten nadstandard, 
že, ačkoliv máme sn ěhu 2x tolik, tak je to daleko upravenější. 
A teď  nastává otázka. Chodí lidé v České Lípě a stěžují si, že jim nikdo nevyhrnul dv ůr a že si 
musí svůj pozemek vyházet sami????  
Odpověď nechám na každém z Vás. 

 
Jaroslav Hájek 



 

DOTACE  
Ze Státního fondu životního prostředí bylo obci sděleno, že byla úspěšná v podání žádostí o 
dotaci na zateplení budovy školy a obecního úřadu. Budova školy bude zateplena včetně 
zateplení pod střechou, budova bude mít novou fasádu.  
Roční provozní úspora  v zateplení budovy školy bude ve výši 79 470,- Kč!! 
 
Obecní úřad  bude  také zateplen, též dojde k vým ěně zbývajících  oken a vstupních dve ří, 
zateplení pod střechou  a budova bude mít novou fasádu. Odpov ěď na otázky zda není 
zbytečné zateplení budovy OÚ, když je nová fasáda – odpovídáme: nátěr obecního úřadu byl 
realizován v roce 2009 ze sponzorských prost ředků ve výši 35 000,-Kč. Budova ovšem není 
zateplena!! 
 
Roční provozní úspora v zateplení budovy obecního úřadu roční je 37 880,- Kč. 
Obec obdržela písemné rozhodnutí od ministra. V měsíci březnu bude vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Realizace se předpokládá v měsících červen – září 2013. 

 
 
 

ZAŽÍT VRCHOLY
Svazek obcí Novoborska získal dotaci na připravovaný projekt ZAŽÍT VRCHOLY. V sou časné 
době probíhá výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na vytvoření a tisk letních a 
zimních turistických map. Dotace byla získána na pořízení sněžného skútru, pracovní vozítko 
s vlekem, křovinořez, motorovou pilu a stavbu technického zázemí na Tanenberku. 
 

 
 

 
NOVOBORSKO 

Dne 28.1.2013 se v obci Prysk konalo další jednání svazku obcí Novoborska. Na 
programu jednání byly informace o zřízení nového účtu u ČNB. V souvislosti s nabytím 
účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech. Tato právní úprava vymezuje peněžní prostředky státní pokladny výhradně 

jako prostředky na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou 
vedeny výhradně u ČNB. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí bude vedeno výhradně 
na tomto novém účtu. Dalším bodem programu byla aktualizace Komunitního plánu ( KP )  
Novoborska. Sociální situace a navazující oblasti jsou v KP analyzovány a následně ř ešeny 
v návrhové části. Z hlediska zpracování aktualizace KP Novoborska je relevantní analytický výstup - 
výrok SWOT analýzy (slabé stránky): „morální, kulturní a duchovní propad určité části obyvatel 
Novoborska, projevující se mimo jiné v kriminalitě, vandalismu a v problémech v soužití se sociálně 
méně přizpůsobivými skupinami obyvatel“. Jako prioritní se kromě jiných potřeb jeví zvýšení aktivit, 
které souvisí s volnočasovými zájmy a tedy s možnou prevencí sociálních problémů – rekonstrukce či 
opravy kulturních domů, rekonstrukce či výstavba hřišť.

 



VYSÍLAČ  VODAFONU  V  POLEVSKU  OD 1. 3. 2013
V dnešní době se stále častěji setkáváme s nejrůznějšími stožáry a anténami jak ve městech, 
tak na vesnici, v krajině, nebo uprostřed lesa. Některé z těch malých patří našim televizním 
nebo rozhlasovým anténám, ty větší přisuzujeme mobilním operátorům. Vysoké štíhlé 
betonové nebo kovové příhradové věže pro šíření signálu GSM vídáme již z dálky na 
vyvýšených místech krajiny. Signál pro telefonní hovory a pro přenos dat sloužící pro stále 
oblíbenější a potřebnější připojení na internet, ať už jste kdekoliv, neviditelně letí z těchto 
vysílačů do všech koutů naší země. Skoro se chce říct přes hory a doly. Je v tom však háček. 
Technickým specifikem šíření radiových vln, které slouží pro přenos mobilních hovorů je, že 
letí „rovně“. Pro připojení a uskutečnění hovoru je nutná viditelnost mezi vysílací a přijímací 
anténou. Je tedy důležité, aby mezi místem, kde například právě stojíme s mobilním 
telefonem a místem, kde se nachází vysílač mobilního operátora, bylo minimálně terénních 
překážek a nerovností, za které se radiové vlny velmi špatně ohýbají.  
Překážek je ale hodně a stejně jako signál naráží, i my narážíme na technické hranice pokrytí 
území. Zjednodušeně lze říci, že za překážkami je přirozený stín, který způsobuje, že v údolí 
skrytém mezi horami je signál slabý a dochází ke ztrátám slyšitelnosti, výpadkům hovoru a 
ztrátě přenosu dat.   
Velmi citelně můžeme zaznamenat tyto nedostatky přenosu v kopcovité krajině. Signál letí 
„Přes hory a …“ No jo! Ale co ty „doly“ dole, které se schovávají mezi kopci a není z nich 
vidět „rovnou na vysílač“?  Stejně jako v Polevsku, malebné vsi z 15. století sevřené mezi 
kopci Lužických hor nedaleko Nového Boru.  
I tady však žijí lidé, i sem jezdí návštěvníci a turisté. Ti všichni chtějí telefonovat, posílat 
zprávy, být připojeni k internetu. K tomu je potřeba kvalitní signál mobilního operátora. 
Pro kontrolu kvality pokrytí území České republiky signálem mobilního operátora Vodafone 
pracuje celá řada lidí v několika specializovaných týmech. V prvé řadě jsou to takzvaní 
plánovači radiové sítě, kteří pomocí reálných měření v terénu  a modelováním výpočtu šíření 
signálu pomocí speciálního programu na počítačích, získávají představu o kvalitě a 
dostupnosti signálu nad konkrétním územím. Podněty mohu přebírat i od jiných týmů, které 
pracují na zvyšování spokojenosti zákazníka. Například prostřednictvím podnětů ze 
zákaznické linky Vodafonu. Po vyhodnocení mohou „plánova či“ zařadit kritická místa území 
do plánu výstavby. Rozšířením sítě výstavbou nových vysílačů tak dochází k pokrytí 
problematických míst a zvýšení kvality, kapacity a dostupnosti sítě.  
 
Z důvodu nízké kvality signálu bylo rozhodnuto o výstavbě nového vysílače pro obec  
Polevsko a okolí. Avšak do této idylické ho rské krajiny, ve které leží obec s původními 
historickými prvky, s okolními kopci a s malým počtem stálých obyvatel, by se velký vysílač 
nehodil. Nejspíš by navíc pokrýval malé území sevřeného údolí.  
Je proto potřeba najít takové řešení, které splní všechny požadavky výstavby v tomto 
specifickém místě. Spočívá ve výstavbě nového vysílače přímo v oblasti požadovaného 
pokrytí, tedy přímo v obci, na stávajícím objektu nad úrovní okolní zástavby.  
Vrátím se na začátek, kdy jsem hovořil o malých anténách pro šíření televizního a 
rozhlasového signálu. Ten je podobný tomu telefonnímu. Lze tedy použít i podobné antény.  
Stejně tak lze vytipovat a najít vhodný bod pro umístění těchto antén pro vlastní šíření 
signálu, například na střeše domu. Na střechu domu budou umístěny dva malé stožáry nesoucí 
antény pro šíření signálu mobilní sítě společnosti Vodafone. K tomuto ú čelu byl v Polevsku 
vybrán obytný dům, který nahradí jako opora pro antény vysokou a v tomto údolí nežádoucí 
věž.  



Skloubí se tak dva protichůdné požadavky. Území bude pokryto kvalitním signálem, který 
bez poruch a výpadků umožní telefonovat a stahovat data nejen v exteriéru, ale i uvnitř budov 
a zároveň nebudou technologie nezbytné pro přenos elektronických komunikací výrazně 
narušovat ráz a prostředí krajiny.   
Nesmíme opomenout, že k anténám náleží také nezbytná technologie zpracování signálu, 
přenosová technologie pro připojení k ostatním vysílačům, zdroje napájení, zálohové a 
bezpečnostní systémy. Ty js ou obvykle schovány v buňkách, domcích, nebo kontejnerech u 
paty věží. Technologie pro přenos elektronické komunikace, pro telefonování i pro internet, se 
neustále vyvíjejí, zdokonalují a v neposlední řadě i zmenšují. Snižují se tak požadavky na 
prostor, a tak i v tomto případě, kdy je pro výstavbu nového vysílače mobilního operátora 
Vodafone použita nejmodernější technologie, vystačí pro umístění nebytného zařízení pouze 
malý prostor půdy pod střechou obytného domu.  Zde, ve dvou stojanech o rozměrech menší 
skříně, napojených na rozvod elektrické energie, se skrývají bloky, mikroprocesory a 
elektronické obvody fenoménu přelomu tisíciletí, mobilní telefonie.  
Obyvatelé, ale i ostatní návštěvníci, pracující i projíždějící tak získávají přístup a možnost 
využití signálu, který spolehlivě zajišťuje v tomto území kvalitní, vysokokapacitní a rychlé 
informace z celého světa.   
 
S přestupem k Vodafonu se lidé můžou obrátit na jakoukoli kamennou pobočku, kdy 
nejbližší je v České Lípě, Jindřicha z Lipné 119 , ostatní pobočky jsou na 
http://www.vodafone.cz/prodejny/ . Dále je možno smlouvu uzavřít přes webové rozhraní 
firmy Vodafone na http://www.vodafone.cz/ . Další možností jak přejít k Vodafone je 
bezplatná informační linka 800 77 77 77 , kde školení operátoři pomůžou občanům 
s přechodem k novému operátorovi. 
 

 
 
  

Vítání občánků 
Dne 24. 2. 2013 se na obecním úřadě konalo vítání občánků, které pořádá    
ZŠaMŠ Polevsko s Obecním úřadem. Slavnostně byli uvítáni Lukáš Hovbel, Gabriela 
Hlavničková, Filip Krauman, Laura Dreslerová a Jakub Beran. 
Dětem i rodičům přejeme do života štěstí a zdraví. 

VOLBY  
 Myslím, že jsme si všichni oddechli, že je první přímá volba prezidenta za námi. Všude 
probíhající kampaň nás přesvědčovala o vhodnosti toho či onoho kandidáta. Prezidentem se 
stane Miloš Zeman, tak jak si přála většina obyvatel v naší republice, kteří přišli volit. Asi se 
můžeme shodnout na tom, že tato volba byla pro náš stát něčím novým, výjimečným, co 
přilákalo velký procentuální počet voličů nejen v naší obci, ale i v celé republice. Výsledek 
voleb je jasný, hlas lidu rozhodl a tak přejme nastávajícímu prezidentovi hodně úspěchů ve 
své funkci, splněných závazků, které byly již z jeho úst vyřčeny a doufám, že ti, kteří volili 
Karla Schwarzenberga na právo volit nezanevřou. V naší obci zvítězil Karel Schwarzenberg 
jak I. tak II. kole voleb.  
 
Děkuji našim občanům za podporu Karla Schvarzenberga a zároveň děkuji volební komisi, 
která se zasloužila o bezproblémový průběh voleb.  
 

 



Nabídka informačního centra Nový Bor 

KARTA  OPUSCARD 

Velmi výhodné pro seniory nad 70 let. V informa čním centru Nový Bor Vám vyřídí kartu 
OPUSCARD. 

Co to znamená ? 

Zaplatíte  poplatek za vyhotovení karty opuscard ve výši 140,-Kč, dále je potřeba jedna Vaše 
fotografie a občanský průkaz. (Karta je platná na pět let) 

Zhotovení karty trvá tři týdny. Informační centrum telefonicky informuje, že je karta 
připravena k vyzvednutí a poté s ní půjdete na vlakové nádraží v Novém Boru, kde Vám bude 
na kartu nahrán senior pas. 

Senior pas stojí  200,-Kč a můžete celý kalendářní rok využívat autobusovou a vlakovou 
dopravu v rámci Libereckého kraje + Česká Kamenice . Nevztahuje se pro soukromé 
dopravce. Platí pro autobusy označené IDOL a neplatí pro rychlíky.  

Pro seniory obce Polevska nabízí Obecní úřad Polevsko 
vyřízení žádosti!!! 

Bližší informace: 

Adresa: 
Město Nový Bor 
org. složka TIC 
T. G. Masaryka 46 
473 01 Nový Bor 

Kontakty: 
Tel.: +420 487 726 815 
E-mail: tic@novy-bor.cz 

Otevírací doba: 
KVĚTEN - ZÁŘÍ:   PO - SO 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00, NE 9.00 - 12.00 
ŘÍJEN - DUBEN:  PO - PÁ 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00 



Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů – poznáte je??? 
***************************************************************** 

 

 

 



 
 
                                                                       
                                                                                  
                                V měsíci lednu  oslavi li významné životní 
                                jubileum:     Marie Musilová  90 let 
        Bohumil Mareš 
    Milan Wittur 
  
                      V měsíci únoru oslavila významné životní 
                                jubileum:  Margia Štolfová  

                              V měsíci březnu oslaví významné životní  
                             jubileum:  Miroslav Stromecký 

  Marie C hlumská 
  JaroslavJ andera 
  Alena B italová 
  Jiřina Viktorová 

   Petr K orvas 

 Srde    čně blahopřejeme !!!                      
            
 
 
    
   
 

 

     

 

 
S pozdravem           

               
 Martina Rašínová, starostka  

 



z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí bude v období jarních prázdnin, tj. od 
4. do 8. března 2013, mateřská i základní škola uzavřena. Prosíme o zaplacení 
školného a stravného za měsíc březen v týdnu od 11. do 15. března 2013. 
Děkujeme za pochopení. 

      M gr. E lena Průchová 
 

 
 

 
 
 

ŠKOLNÍ SLOUPEK 
 

JARNÍ PRÁZDNINY 
 
Vážení rodiče, 

Obecní úřad Polevsko a ZŠaMŠ Polevsko
  
 

POŘÁDAJÍ  
 

DĚTSKÝ 
KARNEVAL  

 
V SOBOTU 

 16. BŘEZNA 2013  
 od 15.00 do 17.00 hodin  

 TANEC 
SOUTĚŽE

 TOMBOLA 

 
 

NA SÁLE KD 
„Na Křižovatce“ v Polevsku 

 
 Vstupné dobrovolné 
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16.3. Dětský karneval 

16.3. Maškarní zábava

 

19.4. Staročeská zabijačka

 

30.4. Pálení čarodějnic

 

8.6. Dětský den

 

27.7. Polevské slavnosti

 

KALENDÁŘ AKCÍ POLEVSKO
JARO - LÉTO



 

 

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 
 


