
ČTRNÁCTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK 
květen 2013

 

             foto duben 2013 



5. schvaluje 
převod hospodářského výsledku za rok 2012 ZŠMŠ Polevsko  ve výši 11 013,98 Kč –  do 
fondu odměn ve výši 5.013,98 Kč a do rezervního fondu ve výši 6.000,- Kč. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržela (Mgr. Elena Průchová)   
6. schvaluje 
měsíční nájemné panu Dlouhému, nájemci Restaurace na Křižovatce ve výši  6 000,-Kč na 
období od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014. Pan Dlouhý předloží kopie ročního vyúčtování energií. 
Hlasování:      5 pro                 1 proti (M.Rašínová)                  0 zdržel   
7. schvaluje 
žádost pí B. Hostinské účetní obce navýšení hrubé měsíční odměny za provedení účetnictví 
obce o 1.000,- Kč tj. 6.000,- Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2013. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
8. schvaluje a pověřuje 
uzavření krátkodobého úvěru ve výši 3 mil. s Českou spořitelnou a.s. Liberec, úrok ve výši 
0,92 %. Zároveň pověřuje starostku k podepsání „Blankosměnky“. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   
9. schvaluje 
schválili uzavření Smlouvy o umístění telekomunikací technologie s Milanem Čubiňákem 
MCSYS za podmínky bezplatného internetu pro ZŠaMŠ Polevsko, Obce Polevsko a 
Restaurace na Křižovatce. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (Ing. Socha) 
10. schvaluje 
přijmutí finančního daru ZŠMŠ Polevsko od pí Knytlové M. ve výši 500,-Kč, p.  Patočky Z. 
ve výši 500,- Kč a pí Hlavničkové D. ve výši 1 000,-Kč. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržela (Mgr. Průchová)   
 
V Polevsku  21. 3. 2013 
 

                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 

                                                          USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 20. března 2013 v zasedací místnosti v přízemí 
 

Zastupitelstvo obce Polevska 
1. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 32 255,40 Kč (viz příloha) 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržel  (Ing. Socha) 
3. vzalo na vědomí 
v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. se mění zákon č. 218/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech založení účtu u ČNB Ústí nad Labem. 
4. schvaluje a pověřuje 
uzavření : 
Smlouvy o dílo na akci „Geologická stezka, aneb učíme se i cestou do školy“ s firmou 
STRABAG a.s., Oblast Sever, tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec za částku 711 941,89 Kč. 
Uzavření smlouvy o dílo na akci „Statické zajištění stávající opěrné zdi novou tíživou zdí“ 
s firmou ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov za částku 750 559,- Kč. Zároveň pověřili 
starostku k podpisu smluv. 
Akce budou realizovány pouze v případě získaní dotací, jinak smlouvy pozbývají platnosti. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     



III/26318“ a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele z rozpočtu obce. 
Zároveň pověřilo starostku k vyřízení dotací. 
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel     
15. schvaluje 
odměnu p. K.K. za zimní pluhování ve výši 6 000,-Kč. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  
16. schvaluje 
„Dodatek č. 3 ke Stanovám SVAZKU   OBCÍ  NOVOBORSKA“ 
Hlasování:      4 pro                 0 proti                   1 zdržel  (P. Ziml) 
17. schvaluje 
prodej části pozemku cca 300 m2 č p. . 776/1 p. J. Štychovi, náklady na zaměření uhradí 
z poloviny. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                 0 zdržel   
18. schvaluje 
finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na opravu vodního toku p. Zdeňku Korvasovi, který 
odpovídá vynaloženým nákladům. Pan Korvas doloží doklady. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržela  
 
V Polevsku  10. 4. 2013 

      
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová 
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko 

 

 USNESENÍ 
   ze zasedání zastupitelstva obce Polevska, 

  konaného dne 10. dubna 2013 v zasedací místnosti v přízemí 
 
Zastupitelstvo obce Polevska 
11. schvaluje  
program zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování:      4 pro                0 proti                   0      zdržel     
12. neschvaluje 
záměr pronájmu části pozemku p.č. 99/1 z důvodu užívání pozemků dalšími majiteli domu 
č.p. 163. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
13. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na zateplení budovy Restaurace na Křižovatce v nejbližší vypsané 
výzvě z programu životního prostředí. 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   
 
14. schvaluje  
podání dotaci z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů 
a rozvoje venkova, Podprogramu Program obnovy venkova na akci „Chodník podél silnice 



30. 6. a 30. 9. Bude-li kontrolním šetřením zjištěno, že pozemky nejsou řádně udržovány, 
bude toto posuzováno jako nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o 
rostlinolékařské péči, při výskytu plevelů, které se šíří z neudržované půdy a které ohrožují 
životní prostředí. Bude zahájeno řízení o uložení pokuty podle § 78 odst. 2 písm. a) a odst. 9 
zákona o rostlinolékařské péči. 
Povinnost se samozřejmě vztahuje i na zelené plochy, které jsou v majetku obce. Je však 
těžké sekat některé pozemky, když na nich neukáznění řidiči parkují svá vozidla. Obecní úřad 
upozorňuje, že neposekané pozemky se stanou předmětem přestupkového řízení. 
 
Zároveň d ěkujeme těm, kteří posekají i plochy, které nejsou v jejich majetku. Pro 
obecní úřad je toto velkou pomocí. 

ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA V OBCI 

Veřejný 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 procházku, můžete sami posoudit, jak si kdo plní své povinnosti a jak 
se ostatní chovají k veřejnému prostranství. Trvalé parkování aut na místních komunikacích, 
opatrnost posekat nepatrný travnatý proužek před svým plotem, bez povolení užívat účelové 
cesty ke skládkování materiálu bez povolení, odvoz posekané trávy na pozemky obce, které 
nejsou vedeny jako komposty.  S podivem je, že když se tyto 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 parčíky, posekané prostranství ve vlastnictví 
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!!!  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po 
svém. Namísto pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího 
kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozují 
tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned 
několika zákony, především zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem o požární 
ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým 
sousedům ale také k tisícům organismů, pro které může být kousek trávníku domovem. 
  

VÝZVA K ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY POZEMKŮ 

Obecní úřad upozorňuje, že v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“), jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat 
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda 
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo 
zvířat. Proto vyzýváme majitele pozemků, aby obdělávány své pozemky, zajistili jejich 
údržbu posečením a odklizením posečené hmoty. Termín se čení je stanoven 2x ročně. Do 

 

VYPALOVÁNÍ TRÁVY 



Vážení spoluobčané, vážení rekreanti, 
 
Vám všem, kteří jste v loňském roce maximálně omezili hlučné činnosti (motorové pily, 
sekačky a další technika) o nedělích, velice děkujeme. Věříme, že se k tomuto „nepsanému 
pravidlu“ připojí i ostatní občané a v Polevsku budeme i letos mít „KLIDNÉ NEDĚLE“. Ze 
zkušeností předchozích let je zřejmé, že klid alespoň jeden den v týdnu velmi přispívá 
 
 

 
 

 

VESNICE ROKU 2013 
  

Obec Polevsko se již potřetí v letošním roce  p řihlásila do soutěže 
Vesnice roku 2013. 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 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, připravované záměry a informační technologie. 

 
V letošním roce se v Libereckém kraji do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 16 obcí: 
Kravaře v Čechách, Polevsko,  Albrechtice v Jizerských horách,  Ji řetín pod Bukovou, Nová 
Ves nad Nisou,  Pule čný, Rádlo,  Zlatá Olešnice,   Nová Ves,  Ose čná,  Svijanský Újezd, 
Bozkov, Kruh, Mříčná, Všeň a Záhoří. 
 
Celkem do této soutěže se přihlásilo  273 obcí z celé naší republiky. 

 
 
Zlatá  stuha          - vítězství v kraji  
Oranžovou stuhu -  za spolupráci obce a zemědělského subjektu  
Zelená stuha        -  za péči o zeleň a životní prostředí  
Modrá stuha         -  za společenský život  
Bílá stuha            -  za činnost mládeže  

 
Vážení a milí spoluobčané, 
obracíme se na Vás již potřetí s prosbou, která může mít velice pozitivní vliv na naši 
malebnou obec.  
V měsíci červnu 2013 proběhne v naší obci krajské kolo této soutěže, přijede 
hodnotitelská komise a bude hodnotit naší obec. Zastupitelstvo obce pro hodnotící 
komisi tentokrát připravilo nevšední překvapení v rámci prohlídky a prezentace obce.  
 
Připomeňme si v roce 2011 naše obec získala diplom „Fulínová cena“ za péči o zeleň 
veřejné prostranství a získala ocenění „SKOKAN ROKU“. 
V roce 2012 získala ocenění „Zlatá cihla“ za rekonstrukci Kostela Nejsvětější Trojice. 
 



Obec Polevsko v soutěži „VESNICE ROKU 2013“ soutěží o zelenou stuhu za péči o zeleň a 
životní prostředí. 
 
Dovolujeme si představit projekty, které byly zrealizovány v posledních třech letech. 
 

1) vybudování parkových úprav, bylinkové zahrádky a geologického parčíku 
2) zrealizování „Stezky za Polevskými obry“ 
3) vysázení stromové aleje 25 kusů jeřábu ptačího a 10 kusů hrušně obecné v rámci 

projektu: Pozemkové spolky – efektivní forma přeshraniční spolupráce na ochranu 
biodiverzity podpořený z ERDF z programu Cíl 3 za účasti dětí naší ZŠaMŠ Polevsko 
a školkou  

4) obec pravidelně prořezává, ošetřuje stromy, které jsou na veřejných prostranstvích, 
tyto zásahy stojí obec nemalé finančních prostředky 

5) údržba a čištění požární nádrže v obci za Restaurací 
6) údržba, čištění, přírodní nádrže směr z obce na Prácheň, včetně úpravy veřejného 

prostranství, zde obec opravila část výpustě a snaží se o získání dotačních prostředků 
na celkovou opravu této přírodní nádrže. V minulých letech žádala již čtyřikrát o 
dotaci, ale bohužel neúspěšně. 

 
 
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.  
 

Velkoobjemové  kontejnery 

VELKOOBJEMNÉ KONTEJNERY BUDOU OTEVŘENY DNE 
22. 5.  (středa) od 15.00 h. do 18.00 h. 
25. 5.  (sobota) od 09.00 h.  do 12.00 h. 

KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY AŽ 
DO NAPLNĚNÍ 

KAŽDOU STŘEDU A SOBOTU  
Do tohoto kontejneru lze ukládat pouze starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, 
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany.   
Na podzim bude možnost uložení elektrospotřebičů v rámci zpětného odběru zdarma tj. 
lednice,  televizory a jiné elektrospotřebiče.  
TYTO ELEKTROSPOTŘEBIČE  VČETNĚ PNEUMATIK DO 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERU NEPAT ŘÍ!!!!!!! 

 
Obecní úřad UPOZORŇUJE, že možnost uložit ve velkoobjemovém kontejneru odpad mají: 
 

1. Občané  trvale bydlící v obci, kteří se prokáží občanským průkazem 
2. Občané, kteří na katastru obce vlastní nemovitost, též se prokáží občanským průkazem 

( na základě seznamu, který bude ve sběrně k dispozici bude zkontrolována pravdivost 
údajů ) 

 Zaměstnanec obecního úřadu bude dohlížet na to, co je do kontejneru vhazováno, kontrolovat 
údaje o totožnosti. S obcí bude mít sepsánu smlouvu o zodpovědnosti, žádáme tedy všechny 
ty, kteří budou chtít využít velkoobjemový kontejner, aby dodrželi shora uvedené podmínky. 
Je v zájmu nás všech, abychom neobcházeli tento nastavený systém, neumožňovali těm, kteří 
zde nemají trvalý pobyt, vlastní nemovitost, která nemá čp., likvidaci odpadů prostřednictvím 
velkoobjemového kontejneru, protože tito si v obci neplatí poplatky, nemají tedy možnost 
kontejner využívat.  

UPOZORŇUJEME občany na zákaz skládky za tenisovými kurty !! 
 



 

NOVOBORSKO 
Další jednání svazku obcí Novoborska se tentokrát konalo v Novém Boru. Na 
programu jednání bylo řešení paspartů veřejné zeleně, pokračování projektu 
Lužické hory. V současné době je dokončeno výběrové řízení na techniku, která 

bude značit běžecké trasy. Aktualizovaly se databáze projektů jednotlivých měst a obcí. Řešila 
se myšlenka podat žádost na vybavení jídelen, vývařoven a stravovacích zařízení pro školky a 
školy.  
 

 
ÚŘAD PRÁCE 

Tak jako každý rok, i letos prob ěhlo pracovní setkání starostek a starostů 
obcí a měst okresu Česká Lípa. K 31.1.2013 je nezaměstnanost na okrese 

Česká Lípa 12,9%. Veřejně prospěšné práce ( VPP ) jsou i nadále 
nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti. Obec v současné době 
zaměstnává dva zaměstnance v rámci VPP. Jejich mzda je hrazena 

Úřadem práce v Č. Lípě, minimální podíl hradí obec ze svého rozpočtu. Ten je ve výši 8,57 %. 
Nálezem Ústavního soudu ze dne 27.11.2012 došlo ke snížení počtu pracovníků, kteří 
vykonávají veřejnou službu, ta i nadále trvá, v omezené míře. Úřad práce vidí společné cíle 
v podpoře podnikání malých a středních podniků, pokračující podpoře vzniku nových 
pracovních míst, spoluprací se zaměstnavateli, se vzdělávacími institucemi, posilování 
komunikace a pokračující spolupráce všech subjektů na trhu práce v rámci regionu Česká 
Lípa. 
 
 

 
 
 
 

CYKLOSTEZKA VARHANY 

 

Dokončení cyklostezky Varhany zpozdilo počasí 

S více než měsíčním zpožděním se rozběhly stavební práce na dokončení třetího, téměř 8,5 
kilometru dlouhého úseku cyklostezky Varhany z Volfartic až do Kamenického Šenova. Ještě 
nedávno totiž na úseku ležela souvislá vrstva sněhu. Nyní se však už staví, cyklisté na stezku 
budou moci vyrazit pravděpodobně v září.  
„Zahájení prací po zimní odstávce bylo původně naplánované na polovinu března s termínem 
dokončení v polovině května. Kvůli nepříznivému počasí se však stavba o téměř měsíc a půl 
zpozdila. Dokončit třetí úsek bychom měli pravděpodobně na konci června, možná až 
v polovině července,“ upřesnila starostka České Lípy Hana Moudrá.  
Ta doplnila, že poté ještě zhruba měsíc potrvá, než budou moci na třetí úsek vyjet cyklisté. 
„Bez kolaudace nemůžeme na dokončený úsek pustit veřejnost. Pravděpodobně ho tedy 

označíme cedulemi, které budou vstup zakazovat. Cyklisté tak na 3. úsek cyklostezky Varhany 
vyjedou zřejmě až v srpnu či na začátku září,“ vysvětlila Hana Moudrá.  
Cyklostezka Varhany, která vede po bývalé železni ční trati z České Lípy do Kamenického 
Šenova, bude po dokončení měřit téměř 17 kilometrů. Začíná nedaleko vlakové zastávky 
Střelnice v České Lípě, končit bude v blízkosti Panské skály v Kamenickém Šenově. 
Cyklostezka je projektovaná jako tři metry široká veřejně přístupná komunikace pro cyklisty a 
pěší.  



Stavba cyklostezky se rozběhla v roce 2007, rozdělená je do tří etap. V současnosti jsou 
hotové dvě, a to v celkové délce 8,2 z České Lípy přes Horní Libchavu a Manušice až do 
Volfartic. Před dokončením je třetí, technicky nejnáročnější, etapa z Volfartic do 
Kamenického Šenova. 
Investorem stavby je Svazek obcí Cyklostezka Varhany, jehož členy jsou Česká Lípa, Nový 
Oldřichov, Volfartice a Kamenický Šenov. První dv ě etapy cyklostezky přišly na 28 milionů 
korun, s financováním svazku obcí pomohl Státní fond dopravní infrastruktury.  Náklady na 
třetí etapu se odhadovaly na 45 milionů korun, podařilo se však vysoutěžit cenu o zhruba 17,5 
milionů nižší. Projekt Cyklostezka Varhany - III.  etapa je spolufinancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  
„Vysoutěženou cenu zhruba 27,5 milionu korun za stavbu třetí etapy cyklostezky Varhany se 
nám podařilo ještě snížit o asi 3,5 milionu na konečných 24 milionů. Rozhodli jsme se totiž, že 
úsek postavíme bez obrub, které byly v původní projektové dokumentaci. Jejich zasazení do 
země by bylo velmi technicky náročné, bezpečnost cyklistů však bez nich nebude ohrožená,“ 
poznamenala Hana Moudrá, předsedkyně Svazku obcí cyklostezka Varhany. 
Předchozí dva dokončené úseky cyklostezky lidé hojně využívají. S prvními letošními teplými 
dny se desítky z nich vydaly na kolo a brusle. Velký jarní úklid, p ři kterém se odvezl s trasy 
veškerý nepořádek, ručně se zametla a vyvezly se odpadkové koše, proběhl v sobotu 27. 
dubna. Pracovníci firmy AVE, kteří úklid zajistili, na stezku vyrazili brzy ráno, aby co 
nejméně narušili provoz. Úklid je hrazený z prostředků Svazku obcí cyklostezka Varhany.  
 

 
 

PROGRAM  PODPORY A OBNOVY VENKOVA 

Obec  podala žádost o dotaci na rekonstrukci chodníku  z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Bohužel dotaci nebylo vyhověno.  

DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE 

Liberecký kraj vyhlásil výzvy na podání žádostí do Dotačního fondu 
Libereckého kraje. Žádosti byly podány do konce dubna 2013. Obec podala 
žádosti o dotaci na nátěr oplocení hřiště u školy, volnočasové aktivity dětí 
včetně nákupu ozvučovací techniky, dopravní značení (zrcadla a měřič 
rychlosti), rekonstrukci hřbitovní zdi (za kostelem vlevo) a rekonstrukci chodníku ke škole. 
 
 



REALIZOVANÉ AKCE 

Z DOTAČNÍCH PROSTŘEDKU ČERVEN 

– PROSINEC 2013 
 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE p.č. 904 (Jedličná)  

V měsíci červnu bude probíhat rekonstrukce (zpevnění) místní komunikace p.č. 904 
(Jedličná), současně bude osazeno po obci pět laviček s informačními tabulemi 
„Po památkách obce Polevsko“.  Dále bude odvodn ěna a částečně opravena  místní 
komunikace p.č. 862/1 (Pražská ul.). Žádáme majitelé nemovitostí v těchto lokalitách a 
pochopení omezení průjezdu těchto komunikací. 
 

Rekonstrukce podlahy na sále v Restauraci na Křižovatce
 
Obec získala sponzorské finanční prostředky na opravu podlahy ( parket) na sále v Restauraci 
na Křižovatce. Parkety byly třikrát zbroušeny, některé vyměněny a čtyřikrát natřeny. 

rok 2010 

 
 

 



rok 2013 

 

ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠaMŠ a OBECNÍHO ÚŘADU 

 
Na základě získaných dotací bylo vypsáno sloučené výběrové řízení na opravu budovy školy a 
obecního úřadu. Veškeré informace byly možné získat na profilu zadavatele obce Polevsko, 
dále pak na webových stránkách obce www.polevskocz. Do výběrového řízení se přihlásilo 9 
firem a nyní se hodnotí podané nabídky. O výběru firmy bude rozhodovat zastupitelstvo obce 
na veřejném zasedání zastupitelstva.  
 
Budova školy bude zateplena včetně zateplení pod střechou, budova bude mít novou fasádu, 
vyměněny okna ve sklepě a nové vchodové dveře.  
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. Odpověď 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. 
 
 
 

 



 

REKONSTRUKCE DALŠÍ ETAPY (poslední) HŘBITOVNÍ ZDI 
Obec žádala v letošním roce čtyřikrát dotaci v různých vypsaných dotačních programech na 
poslední rekonstrukci hřbitovní zdi (za kostelem vlevo).  Celkové náklady 750 559,- Kč. Obec 
získala finanční prostředky ze dvou dotačních programů ve výši 400 000,-Kč. Z tohoto 
důvodu bude realizace rozdělena na dvě etapy, první etapa červenec 2013 a zbývající etapa 
v roce 2014. 

 

Výmalba (restaurování) omítek Kostela Nejsvětější Trojice 
 

Římskokatolická farnost Polevsko ve spolupráci s obcí získala opět dotaci z Programu rozvoje 
venkova  na restaurování maleb v Kostele Nejsvětější Trojice v Polevsku ve výši 606 247,- Kč. 

Akce probíhá od dubna – srpna 2013. 

 



 

 

 
 

VENKOVNÍ UČEBNA ZŠaMŠ Polevsko 
ZŠaMŠ Polevsko získala 100% dotaci z Ministerstva životního prostředí – revolvingový fond 
na venkovní učebnu včetně osazení zeleně . Celkové náklady 70 000,- Kč. 



Realizace bezdrátového rozhlasu včetně digitálního povodňového 

plánu 
V rámci Svazku obcí Novoborska obec získala dotaci na pořízení digitálního povodňového 
plánu včetně bezdrátového rozhlasu. Akce bude realizována koncem roku – nejdéle začátkem 
roku 2014. 

 

Výstavba technického zázemí sportovně rekreační trasy 

Novoborska 
V rámci Svazku obcí Novoborska bude realizována „Výstavba technického zázemí 
sportovně rekreační trasy“ na Tanenberku (místo stávající zelené buňky). Výběrové řízení 
bude vypsáno v měsíci červnu – červenec a bude zveřejněno na profilu zadavatele Svazku 
obcí Novoborska. 

 

ZAŽÍT VRCHOLY  

Svazek obcí Novoborska získal dotaci na připravovaný projekt ZAŽÍT VRCHOLY. Prob ěhlo 
výběrové řízení. V  první části výběrového řízení byly hodnoceny nabídky na dodávku 
motorové pily a dvou křovinořezů. V druhé části výběrového řízení byly hodnoceny nabídky 
na dodávku sněžných skútrů a pracovní čtyřkolky, vozíku za čtyřkolku a dvou univerzálních 
zařízení pro výrobu běžeckých stop a úpravu terénu s připojením na sněžný skútr. Pro první 
část veřejné zakázky bylo poptáno pět dodavatelů a pro druhou část veřejné zakázky bylo 
poptáno také pět dodavatelů. Hodnotící komise vybrala pro dodávku křovinořezů a motorové 
pily firmu Vratislav Luxík – 60.580 Kč bez DPH a pro dodávku sněžných skútrů a pracovní 
čtyřkolky a související zařízení firmu BCE s.r.o. – 1.096.700 Kč bez DPH. Dvě nabídky byly 
vyloučeny. 

 

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. Místní komunikace pod sjezdovkou 
je toho zářným příkladem, nechápeme řidiče, kteří touto komunikací 
projíždějí nepřiměřenou rychlostí a jsou si vědomy, že tato komunikace je v obytné zóně a je 
využívána našimi nejmenšími.  
Obec podala žádost na Policii ČR, dopravní inspektorát o povolení položení třetího 
zpomalovacího prahu, kterou Policie ČR podpořila. Zpomalovací práh bude umístěn 
začátkem měsíce června.  
 



ztratí jakékoli množství peněz. Co s tím? Domnívám se, že jediné smysluplné řešení spočívá v 
důsledné kontrole utrácení veřejných prostředků.  
Jsem totiž přesvědčen, že i nyní se utrácí mnoho veřejných prostředků neefektivně - a mnohdy 
za naprosté nesmysly. Téměř denně čteme o tom, jak se tu ztratilo téměř 400 mil. Kč v kauze 
Promopro, jak se vynaložilo zbytečně 900 mil. Kč za Opencard, jak se kupují na Ministerstvu 
dopravy Tic-tacy kus za 85 Kč. Tomu je třeba učinit přítrž. 
O tom, že změna je žádoucí, ostatně pochybuje málokdo. Složitější se zdá být zodpovězení 
otázky, co konkrétně je třeba udělat. Odpověď je přitom velmi jednoduchá:  
stačí rozsvítit,  
tedy zveřejnit na internetu, za co a na základě jakých smluv jsou utráceny veřejné prostředky. 
Zveřejnit je jednoduchým, přehledným a administrativně nenáročným způsobem. Zkušenosti 
ze Slovenska, kde tento systém funguje již dva roky, ukazují, že toto jednoduché opatření může 
přinést úspory v řádu desítek miliard korun. 
Zveřejňovat potřebné přitom není vůbec složité. Smlouvy jsou dnes už psány v počítači. Pro 
zveřejnění je nemusíte skenovat, podpis a razítko nejsou důležité, podstatný je obsah. A tak 
smlouvu jednoduše zveřejníte formou, která je svou náročností někde mezi odesláním e-mailu 
a zadáním platebního příkazu. Určitě ne těžší.  
V průběhu loňského roku jsem proto spolu se svými kolegy připravil návrh zákona o Registru 
smluv, který by měl do výdajů státu a dalších subjektů veřejného sektoru vnést jasno. V těchto 
týdnech je návrh projednáván výbory Poslanecké sněmovny. Jeho přínos nespočívá jen v tom, 
že občané získají detailní přehled o hospodaření s jejich penězi. Skutečnost, že veškeré údaje 
budou na internetu kdykoliv komukoli k dispozici, bude mít i další závažné důsledky. Politici a 
úředníci změní – podobně jako na Slovensku - své chování a budou se ke svěřeným 
prostředkům chovat hospodárněji jednoduše proto, že budou pod neustálým dohledem.  
Lze předpokládat, že na kontrole bude mít zájem jak konkurence, které jde o veřejné zakázky, 
tak občané, kteří přirozeně chtějí vědět, za co se utrácí jejich peníze, ale i politická opozice. 
Ti všichni velice motivovaně a zdarma zajistí kontrolu - bez zaměstnávání dalších úředníků, 
bez zřizování dalších drahých a neefektivních institucí. Nejen, že bude kontrola průběžná, ale 
povede i k tomu, že bude průběžný přehled o výdajích veřejných institucí. Skončí také honička 
na konci roku, kdy se utrácí často bezhlavě zbylé peníze, jen aby nebylo vidět, že mohlo pro 
úřad na ten rok stačit i méně…  
Všechna tato negativa by měl odstranit Registr smluv. Opatření jednoduché, ale nesmírně 
účinné. Pevně doufám, že se mi pro něj podaří najít dostatečnou podporu napříč Poslaneckou 
sněmovnou a prosadit jej do českého právního řádu. Je nejvyšší čas. Při pohledu na růst 
veřejného zadlužení je jasné, že už včera bylo pozdě.  
 
Mgr. Jan Farský  
starosta  Semil 
poslanec PS PČR za Liberecký kraj 
 
 

 

 

Registr smluv: Vaše peníze pod Vaší kontrolou 

 
Česká republika řeší zcela zásadní problém: od svých občanů vybírá obrovské množství 
prostředků, které přesto nepostačují k financování všech jejích úkolů. Další zvyšování daní 
samozřejmě není uspokojivým řešením. Státní pokladna je bezedná a příliš snadno se v ní 

 



 
Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů – poznáte je??? 



Rok se s rokem sešel a přicházejí letní prázdniny, které přímo svádějí k aktivnímu odpočinku v 
Lužických horách. Polevsko, známé jako jejich brána, i letos poskytne zázemí jednomu z krásných 
maratonů horských kol, který se nazývá „Okolo Šenova“ a je součástí velkého seriálu MTB závodu 
Haven Amulet Series 2013.
3. srpna od 9:00 můžete registrovat své ratolesti na dětské závody, které formou XC proběhnou za 
restaurací Na křižovatce. Hlavní závod odstartuje ve 12 hodin. Závodníci se vydají na 52 a 30 km 
trati na vrchol Jedličné, kde ze silnice sjedou na v zimě tolik oblíbené lyžařské tratě. Přes Prácheň, 
Šenov, Volfartice a Skalici se dostanou do centra Nového Boru, kde jako každoročně zažijí 
příjemnou atmosféru fandících diváků. Po stezce „Cesta k sousedům“ prokličkují do Svoru, odkud 
vystoupají znovu na vrchol Jedličné a následně dolů z kopce do Polevska. Velkým lákadlem pro 
závodníky i jejich doprovod bude vystoupení populární hudební skupiny Seven od 20:00 a 
předkapely Street and Bananas, která se postará o příjemnou odpolední atmosféru.
Hlavním sponzorem maratonu je firma LASVIT, světoznámý designér a výrobce skleněných plastik 
a svítidel, která je také generálním sponzorem trofejí celého seriálu. Na závodníky čeká mnoho 
hodnotných cen a výborné občerstvení po závodě. Pro předem přihlášené na adrese: 
http://www.bikebase.cz/racen.php?VIEW&RACEID=2143, máme připravený dárek v podobě 
památečního trika.
Na všechny malé i velké závodníky a závodnice se těší pořadatelský tým maratonu Okolo Šenova.
 
M. Patka

MTB maraton



 
 
 

                                                                       
                                                                                  

                                V měsíci dubnu  oslaviil významné životní 
                                jubileum:     Kreibich Josef 
                                          Heinrich Ervín       
                      

V měsíci květnu oslavili významné životní 
                                jubileum:  Gushlová Anna  85 let 
                                                 Toth Michal   

                              V měsíci srpnu oslaví významné životní  
                             jubileum:  Kulíková Kristina   85 let 
                         Holčuk Jiří 
                        Švajcrová Jana 

     Srdečně blahopřejeme !!!  

            
 
 

     

 

 Přeji všem žákům z mateřské i základní školy  

dlouhé slunečné prázdniny plné her, koupání dovádění a odpočinku.  

 

Nám všem pak klidné a pohodové léto, co nejkrásněji prožité. 
 
Martina Rašínová, starostka obce 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

FOTBALOVÝ ODDÍL PV FC POLEVSKO SPOLEČNĚ 

S OBECNÍM ÚŘADEM POLEVSKO VÁS SRDEČNĚ ZVOU: 
  



 

LETNÍ AKCE POŘÁDANÉ OBCÍ POLEVSKO, RESTAURACÍ NA 

KŘIŽOVATCE A ZŠaMŠ POLEVSKO 

8. 6. DĚTSKÝ DEN 
 

Začíná vystoupením dětí z naší ZŠaMŠ a volně přechází 

v zábavní odpoledne pro děti. Děti plní úkoly a dostávají 

dukáty, které smění za cukrovinky. Skákací hrad je 

samozřejmostí. Hudba, moderátor zajištěn. 

 

 
 

27. 7.  PRVNÍ POLEVSKÉ SLAVNOSTI 

Také se vším co k tomu patří. Pro děti připravené 

soutěže a atrakce, kolotoč, skákací hrad. Pro dospělé, 

specialitky na grilu, ukázky hasičské techniky  a další. 

K tanci, poslechu a zábavě nám opět hraje „GOLEM“. 

 

 



 
Vážení a milí rodiče, 

srdečně Vás zveme na slavnostní  otevření „Přírodní učebny pod  

modrým  nebem“,  které  se koná  26. června 2013 od 18.00 

hodin na  školní zahradě. 

Všichni srdečně zváni. 

ZŠ a MŠ Polevsko 

PLÁNOVANÉ AKCE 

 

datum akce poznámka 

2. 5. – čtvrtek 8.30 – 10.30 h Sovy - MŠ 40,- Kč 

2. 5. – čtvrtek 10.30 – 12.30  Sovy - ZŠ 40,- Kč 

9. 5. - čtvrtek Muzikantskýr ok 45,-K č 

13. 5. - pondělí Atletika – Nový Oldřichov hrazeno školou 

13. – 17. 5.  Lentilkový týden  

22. 5. - středa Sloupskýt yjátr hrazenoš kolou 

23. 5. - čtvrtek AnimaceN J  

3. 6. pondělí Atletický trojboj 

všestrannosti v Zákupech 

hrazeno školou 

6.6. - čtvrtek Fotbalový turnaj malot řídních 

škol 

 

7. 6. pátek od 16.00 h Zahradní slavnosti  

15. 6. sobota Výlet na raftech dobrovolné 

24. 6. 2013 Školní výlet do Prahy MŠ 400,- Kč, ZŠ 305,- Kč 

25. 6. 2013 Výlet na kolech do Bad 

Schandau – ZŠ 

Rozloučení se školkou v Bad 

Schandau – MŠ 

cca 100,- Kč autobus a 

pojištění 

26. 6. 2013 dopoledne Školková maturita  

26. 6. 2013 večer Slavnostní otev ření přírodní 

učebny – 18.00 hodin 

Spaní ve škole 

 

 
ŠKOLNÍ SLOUPEK 



 

Důležitá informace pro rodiče: 

 
Základní škola a Mateřská škola bude po dobu letních prázdnin, tj. 

od 1. července 2013 do 31. srpna 2013 uzavřena
 z důvodu rekonstrukce přízemí školy. 

 
Velice se omlouváme za tuto komplikaci a d ěkujeme za pochopení. 

 
      M gr. E lena Průchová 

         ředitelka školy 

 
Lentilkový týden 

Ve škole na Polevsku se každým rokem koná „Lentilkový týden“. Letos probíhá od 13.5.  a 
pokračuje do 17.5. Každý den má svou barvu a děti si na sebe vezmou oblečení a doplňky od 
určité barvy. Zapojí se i Mateřská školka. Za oblečení a doplňky dostanou děti body. Školáci 
navíc dělají úkoly na papíru, za které dostanou také body. Pondělí je oranžové, v úterý záříme 
žlutou, středa je modrá jako nebe, čtvrtek  je červený a v pátek jsme zelení jako tráva. Na 
konci týdne se spočítají body a z každé třídy se vybere kluk a holka, kteří mají nejvíce bodů a 
stanou se tak lentilkovým králem a královnou. Hlavním účelem lentilkového týdne je, 
abychom si zpestřili výuku a všichni se bavili. 
 
                                                                                                 žákyně 5. tř.     
                                                                                Valentýna Fitzová a Natálie Knytlová 

 
 



Zelená třída pod modrým nebem 
 
Naše škola byla úspěšně podpořena grantem na projekt „Zelená třída pod modrým nebem“ 
v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu přírodních 
učeben. Do přípravy projektu byli také úspěšně zapojeni žáci naší základní školy.   
Nejprve jsme si jen vyprávěli o tom, jaké by to bylo krásné, kdybychom se za krásného 
jarního a letního počasí mohli také učit venku. Pak  žáci začali kreslit a malovat, jak by si 
představovali, že bude přírodní učebna vypadat, a za mnohé návrhy by se nemusel stydět ani 
profesionální malíř č i architekt. Nakonec jsme navrhovali, jakou zeleň bychom zde mohli 
ještě vysadit, kde by mohl být jaký záhonek, aby přírodní učebna byla kompletní. Netušili 
byste, kolik zahradníků máme ve škole. Žáci hýřili nápady, takže pro nás nebylo tak těžké 
předložit návrh pro zpracování projektu. 
 
Děkujeme paní starostce Martině Rašínové, že nám pomohla získat tento grant a my se již 
těšíme na to, jak se budeme učit v naší krásné nové přírodní učebně na školní zahradě.  
 

              Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy 

Čarodějnice 

Každý rok 30. dubna ve škole  po řádáme  Čarodějnickou školu. Všichni žáci, děti i paní 
učitelky a učitelé přijdou do školy oblečeni jako čarodějnice a čarodějové. Nejprve se 
rozdělíme na čtyři čarodějnické koleje –  Hadinec,  Muřinoha, Žabinec a Bradavičník. Každá 
kolej pak plní různé čarodějnické úkoly a sbírá za ně body. Také venku opékáme bu řty. 
Letošní rok jsme však opékat buřty nemohli, protože venku pršelo.  Pak jdeme za hospodu Na 
křižovatce a dáme na ohniště  čarodějnici, která se odpoledne upálí. Po čarodějnickém obědě 
se spočítají body a vyhlásí se vítězná kolej. Letošní rok vyhrála kolej Muřinoha. Všichni 
dostanou diplom, za to že prošli čarodějnickou školou,  a že jsou úsp ěšní čarodějové a 
čarodějnice. Odpoledne se sejdeme za hospodou Na křižovatce také  v  čarodějnických 
kostýmech a upálíme čarodějnici, kterou jsme ráno  dali na ohniště.  Mně se tento den moc 
líbí a doufám, že ostatním dětem a  dospělým také . 

                                                           Eliška Schandlová, žákyně 4. ročníku ZŠ a MŠ Polevsko  
 
 

 

 



 

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA  

   autor Anna Svobodová žákyně 4. třídy   

Den 13. 3. 2013 byl pro nás šťastný den, protože jsme jeli do divadla. Vyjeli jsme ráno v 8 
hodin a jeli jsme tam dvě hodiny. Divadlo je nedaleko od Prahy v obci Líbeznice. Když jsme 
tam přijeli, na schodech nás uvítala paní Kožíšková převlečená za krásnou čarodějku. Pak 
jsme se všichni usadili a poslouchali jsme. Hned na začátku se nám přišel představit Pavel 
Kožíšek a Hanka Mašlíková. Cestovali jsme kolem světa, byla to zábava, protože nám 
ukazoval různé legrační věci, byli jsme v Evropě, v Asii, v Antarktidě a Arktidě, také i v 
Austrálii nebo v Africe a v Americe. Dělal ta velká nádherná kouzla a Klárka Jirchářová z 
naší školy, která Pavlu Kožíškovi  šla asistovat, pak za svoji statečnost dostala pexeso. Na 
závěr jsme se všichni s Pavlem Kožíškem a s Hankou Mašlíkovou vyfotili a když jsme šli 
domů, mohli jsme  si koupit suvenýr a dostali js me podpis. Všem se nám to líbilo a rádi 
bychom se tam zase někdy podívali. 

 

NOVÝOLDŘICHOV

Autor: KLÁRAHÁJKOVÁ, žákyně 4.třídy ZŠaMŠ Polevsko

Dne 13. května 2013 jsme byli pozvaní do Nového Oldřichova na atletické závody,  na které 

se vždycky těšíme. 

Každý rok jezdíme na závody do Nového Oldřichova. Když tam přijedeme, dáme si do šatny 

baťohy a jdeme závodit. Jsou tam tři disciplíny, jedna je běh na padesát metrů, druhá je skok z 

místa a hod kriketovým míčkem. Tento rok to bylo rozdělené, že školka byla na malém  hřišti 

a my školáci jako vždycky byli na velkém fotbalovém hřišti. Když dozávodíme a máme hlad, 

tak jdeme k  okýnku pro párek v  rohlíku a limonádu. Pak čekáme na vyhlášení, hrajeme si v  

lese,  na malém hřišti, nebo když jsme unavení tak si leháme do trávy a  čekáme na vyhlášení. 

Tentokrát bylo málo vítězů, ale stejně to bylo moc dobrý.  ONDRA SOCHA  vyhrál  1. 

MÍSTO mezi základními školami a  CHRISTOFER DI CARA vyhrál moc pěkné 2. MÍSTO 

mezi dětmi z mateřských škol. ONDRA SOCHA  skočil 188 cm   z místa. V družstvu 

ONDRY SOCHY byl PAVEL RUŽANIČ, ONDRA STAŇA a RADEK POLESNÝ a vyhráli 

1. MÍSTO jako nejlepší družstvo ze všech základních škol. Pak už přijel autobus, my jsme si 

vzali baťohy a jeli jsme do školy. Všichni jsme se shodli na tom, že se  nám to velmi líbilo. 
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