
      PF 2014
 Můžete mít tisíce přání, tužeb a snů,

ale jen láska, štěstí a přátelství
dává světlo Vašim dnům.

 Krásný a šťastný nový rok
  Vám přejí zastupitelé obce Polevska

ŠESTNÁCTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
prosinec 2013



USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,

konaného dne 2. září 2013 v zasedací místnosti v přízemí

40. schvaluje 

41. schvaluje a pověřuje

42. schvaluje

42. schvaluje

43. schvaluje

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,

konaného dne 10. října 2013 v zasedací místnosti v přízemí

53. schvaluje 

54. schvaluje a pověřuje

55. schvaluje a pověřuje

Zastupitelstvo obce Polevska

program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:      6 pro                0 proti                   0      zdržel    

výběr  nejvýhodnější nabídky na „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ a 
Obecního úřadu“  společnosti Stavoterm Černý s.r.o., se sídlem Na Zvonku 876/7, 
46015 Liberec 15, IČ: 25459805, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. Zároveň 
pověřili starostku k podpisu Smlouvy o dílo se společností STAVOTERM ČERNÝ s.r.o. 
Liberec.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  

Žádost Mgr. Eleny Průchové na doplatek školního výletu ve výši 1.725,- Kč
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržela  (Mgr. Průchová)

Žádost Mgr. Eleny Průchové na šatní skříňky ve výši 9.800,- Kč z rezervního fondu.
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   1 zdržela (Mgr. Průchová) 

finanční příspěvek seniorům ve výši cca 10.000,-Kč obce Polevska na kulturní akci 
divadelní představení včetně dopravy.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  

V Polevsku  3. 9. 2013

     
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko

Zastupitelstvo obce Polevska

program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:      5 pro                0 proti                   0      zdržel    

uzavřít  Smlouvu o dílo na rekonstrukci MK p.č.  867 a 856, opravu propustku na MK  
p.č. 894/9 s firmou Stavební práce Děčín - Hendrich a syn,40502 Děčín – 
Březiny, zároveň pověřili starostku k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  

uzavřít Smlouvu o dílo na opravu mostku pod MK p.č. 762/8 s firmou STRABAG a.s., 
Oblast Sever, tř. gen. Svobody 77,460 14 Liberec 12 a zároveň pověřili 
starostku k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  



56. schvaluje a pověřuje

 

57. schvaluje a pověřuje

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,

konaného dne 13. listopadu 2013 v zasedací místnosti v 
přízemí

58. schvaluje 

59. schvaluje 

60. vzalo na vědomí

61. schvaluje 

62. schvaluje a pověřuje
 

63. schvaluje a pověřuje

64. schvaluje 

uzavření Smlouvy o smlouvě budou na zřízení věcného břemene na p.p.č. 837/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 836/11 – zahrada s ČEZ Distribuce a.s., 
Děčín  za  finanční náhradu ve výši 10.000,-Kč. Zároveň pověřili starostku k podpisu 
Smlouvy.
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  

2
přijmutí pozemku p.č. 109/13 o výměře 57 m  do majetku obce od p. Fr. Horáčka. 
Zároveň pověřili starostku k podpisu Smlouvy.
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  

V Polevsku  11. 10. 2013
     
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko

Zastupitelstvo obce Polevska

program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:      6 pro                0 proti                   0      zdržel    

finanční odměnu panu T. Rachačovi za technické nastavení slunečních hodin na Kostele 
Nejsvětější Trojice ve výši 2.000, Kč.
Hlasování:      pro                 0 proti                   0 zdržel  

změnu dodavatele stravného ZŠ a MŠ Polevsko

rozpočtovou změnu č. 3 ve výši  - příjmy  2 864 900,- Kč,  výdaje ve výši 3 603 
329,30, financování 738 429,30 Kč.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  

uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 940/1, p.p.č.8  v k. ú. Polevsko – 
2

450 m  a část pozemku p.č. 771/3 v k. ú. Polevsko – 76 a to na dobu určitou od  1. 11. 2013 
do 30. 11. 2013, za účelem zřízení staveniště pro stavbu „Rekonstrukci MK p.č.  867 a 
856, opravu propustku na MK  p.č. 894/9“  s firmou Hendrich a syn Děčín, dle OZV 
č.2/2011. Zároveň pověřují starostku k podpisu Nájemní smlouvy.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 837/1 – ostatní plocha , ostatní 
2 2

komunikace o výměře 302 m  a p.p.č.č 836/11 – zahrada o výměře 28 m  za 
sjednanou částku ve výši 10 000,- Kč. Zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  

vyhotovení loga č. 6 dle předložené nabídky pro ZŠ a MŠ Polevsko v celkové částce 15 
000,-Kč od firmy Valuas, copy – servis , Česká Lípa.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  



65. schvaluje 

67. schvaluje a pověřuje

68. schvaluje a pověřuje

69. schvaluje 

pořízení kuchyňské linky (svépomocí zaměstnancem Obecního úřadu)  a kamen pro 
kroužek vaření pod vedením pí J. Stýblové v celkové částce cca 12 000,- Kč.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  
18,29 h. příchod Ing. Sochy

starostku k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy obecního úřadu v Polevsku“.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  

starostku k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory  na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Polevsku“.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  

uhrazení faktur od firmy  ProProjekt s.r.o.Rumburk

Název akce po slevě 10 %

statické zabezpečení 
pravobřežní zdi u mostku MK 
p.č. 762/8

54 776,- Kč

oprava MK p.č. 897 16 335,-

zaměření

oprava propustku na MK 
894/9

15 246,-

oprava přírodní nádrže, včetně 
výpusti a vpusti p.pč. 2

60 984,- 

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  

uhrazení finančních prostředků (vlastní podíl v rámci získané dotace z KÚLK)  SKI 
Polevsko na opravu střechy na garáži ve výši 16 332,- Kč.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  

nákup  Mikulášských  balíčků  na  Mikulášskou  nadílku  dětí v Polevsku konané dne 
7. 12. v 15,00 hod. na sále v Restauraci na Křižovatce. Dále schválili nákup ohňostroje 
na lampionový průvod cca v hodnotě včetně balíčků do 6 000,-Kč.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  

nákup sporáku do školní kuchyně ZŠ a MŠ Polevsko ve výši 6 000,-Kč.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  

V Polevsku dne: 14. 11. 2013

     
                    Jaroslav Hájek                                                                        Martina Rašínová
        místostarosta obce Polevsko                                                         starostka obce Polevsko

70. schvaluje 

71. schvaluje 

72. schvaluje 



Vážení spoluobčané,

za několik dní vstupujeme do nového roku 2014. Pro každého z nás byl rok 2013 jistě 
něčím výjimečný, pro někoho pozitivní, pro jiného negativní, nicméně každý jsme ho 
prožil  po svém, stejně tak jako jen na každém z nás záleží, co se bude odehrávat v roce 
novém. I pro mě byl tento rok opět něčím výjimečným, a to po tříleté účasti v soutěži 
Vesnice roku, krásné ocenění v získání „Zelené stuhy“ za péči o zeleň a životní 
prostředí, třetí místo v celorepublikovém kole této soutěže, dále získání poměrně 
velkých dotačních prostředků  ve výši 6 647 181,- Kč (opravy MK -  Jedličná, Pražská 
ul., u čp. 110, u čp. 164, oprava propustku u čp. 49, statické zabezpečení zdi a mostku  u 
RD č.p. 188), rekonstrukce školy a obecního úřadu, bezdrátový rozhlas, zelená 
učebna), oprava poslední etapy hřbitovní zdi. Radost z obdržených dotací a umístění v 
soutěži Vesnice roku vzápětí vystřídala nepřiměřena kritika na způsob opravy místní 
komunikace, kde projektovou dokumentaci vypracovala autorizovaná firma a 
stavební odbor Městského úřadu Nový Bor projektovou dokumentaci schválil.
Tudíž je pro mě, jako pro starostku obce neadekvátní, abych posuzovala odbornost 
autorizovaných firem a stavebního odboru.

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. 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



JÍZDNÍ ŘÁDY
Tak jako každý rok, i letos dojde ke změně jízdních řádů a to od 14.12. 2013. Tento den připadá na 
neděli. K tomuto datu budou připraveny jak nový jízdní řád Českých drah, tak i oblastní jízdní 
řády autobusových dopravců Libereckého kraje, vymezené pro území bývalých okresů.
Kompletní přehled změn je uveřejněn na webových stránkách , popř. na stránkách 
doprava.kraj-lbc.cz. K vyhledávání složitějších spojení pak poslouží osvědčený internetový 
vyhledávač .

SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ MĚST A OBCÍ 
NOVOBORSKA A ČESKOLIPSKA

Ve čtvrtek dne 7. listopadu se v Pihelu uskutečnilo pravidelné setkání zástupců měst a 
obcí Novoborska a Českolipska. Na programu byla přednáška o využití 
technologického centra, zejména pro využití elektronické spisové služby v malých 
obcích, představení nového informačního systému pro městskou polici i ve variantě 
malých služeben o 1 až 2 strážnících, dále se řešily péče a povinnosti o válečné hroby, 
ochrana přírody a krajiny, zejména obsah zákona o povolení kácení dřevin. Jednání se 
v jeho druhé části účastnil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který podal 
informace o rekonstrukci Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. 

Nemocnice s poliklinikou - v průběhu rekonstrukce (zateplení) byla zjištěna řada 
nepřesností v projektu, které se za pochodu řeší ve spolupráci s projektantem, 
technickým dozorem a akcionářem. Liberecký kraj bude muset vydat o 3-5 mil. Kč více. 
Nastaly problémy se zateplením balkónů, dále neměly být nikde žaluzie do oken, což by 
např. znamenalo ohrožení zdravotnické techniky a zdraví pacientů. Další problém se 
týkal zateplení vstupních dveří a zádveří. Dozorčí rada i představenstvo rozhodlo, že 
nemocnice bude zateplena z dotačních peněz a za přispění akcionáře. Zateplení 
nemocnice, které už je z části hotovo přináší úspory ve výdajích za teplo a větší 
komfort. NsP Česká Lípa, a.s. byla akreditována, což je další významný krok, aby se 
nemocnice mohla dále rozvíjet a měla kvalitní smlouvy s pojišťovnami.

www.idol.cz

www.idos.cz

Má nové digitální rentgenové pracoviště, nové CT, které zahájilo svůj provoz. Kromě 
zateplení nemocnice by mělo dojít k rekonstrukci inženýrských sítí. Dozorčí rada 
připravuje dotační projekt na rekonstrukci vnitřních prostorů a přestěhování 
záchranné služby, což bude znamenat 4-5 mil. Kč. Město Česká Lípa poskytlo NsP 
ČLa.s. bezúročnou půjčku ve výši 5 mil.Kč. Město Česká Lípa má uzavřenou dohodu s 
Litoměřicemi na hospicovou službu. Nyní bude podpořen v nemocnici třetí hospicový 
pokoj. Hospodaření NsP ČL a.s. provoz – náklady se snížily, ztenčil se management 
nemocnice. 



Zákon má celkem 3 081 paragrafů a dělí se do pěti částí:

1. Obecná část (§ 1 až 654)

2. Rodinné právo (§ 655 až 975)

3. Absolutní majetková práva (§ 976 až 1 720, zahrnuje věcná práva a 
dědické právo)

4. Relativní majetková práva (§ 1 721 až 2 990, zahrnuje závazkové 
právo)

5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 2 991 až 3 081)

Zákoník znovuzavádí mnohé pojmy dřívější právnické terminologie. 
Objevují se v něm staronové pojmy jako je pozůstalost (dosud dědictví), 
služebnost (jako typ věcného břemene), svéprávnost (dosud způsobilost k 
právním úkonům), korporace (dosud používáno ve vazbě na zahraniční 
společnosti v rámci přeměn společností), fundace (jejím podtypem je 
nadace), pacht (institut podobný nájmu) nebo výměnek. Nový občanský 
zákoník nahradí nejen stávající občanský zákoník z roku 1964 a jeho novely, 
ale i zákon o rodině, obchodní zákoník (ale pouze v části týkající se zejména 
obchodních závazkových vztahů, pro část týkající se obchodních 
společností a družstev bude platit nový zákon o obchodních korporacích). Tak 
uvidíme, co nám přinese v praxi. 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

První pokus o nový občanský zákoník se uskutečnil ještě před rokem 1993. 
Další pokus se uskutečnil pod gescí ministerstva spravedlnosti, byl 
zveřejněn v roce 1996, právě ministerstvem spravedlnosti byl ale 
odmítnut. Po dalších jednáních a přípravách byla dne 12. ledna 2009 
osnova návrhu předložena vládě, která ji schválila a předložila 
parlamentu. Účinnost byla navržena od 1.1. 2012, vzhledem k politickým 
poměrům nebyl Poslaneckou sněmovnou do konce jejího volebního období 
projednán. Po dalších diskusích a změnách byl nový občanský zákoník 
předložen prezidentovi republiky a ten jej po určitém váhání podepsal. 
Účinnost nového kodexu soukromého práva nastane 1. ledna 2014.



Dílčí přezkoumání hospodaření svazku je bez výhrady a připomínek. Na 
jednání svazku informoval p. Sviták ( starosta Prysku ) o stavu výstavby 
technického zázemí na Polevsku pro turisty. Je dokončena hrubá stavba, 
celá stavba by měla být dokončena do konce prosince tohoto roku, 
především, co se týká terénních úprav. Byly vydány zimní turistické 
mapy, k dispozici jsou na obecním úřadě. Svazku bylo předloženo 
financování COPPu v roce 2013 a statistika využití této služby, také byl 
předložen návrh rozpočtu na rok 2014. Svazek projednával další z žádostí 
Hospicové péče. Tentokrát šlo o žádost o příspěvek na mzdové náklady 
pracovníků rodinného pokoje pro rok 2014. Svazek s příspěvkem 
nesouhlasil. Na závěr jednání se řešil neuspokojivý stav komunikací a 
jejich údržby s tím spojené. Na příští jednání bude pozván radní LB kraje 
pro dopravu spolu s ředitelem Krajské správy silnic.

PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Co se kalendáře týká, zima je už tady, přestože se nám zatím neukázala v 
plné síle. Sněhovou nadílkou nás prozatím nepotěšila, uhodily jen mrazy.  
Žádáme ty,  kteří parkují na obecních komunikacích trvale, aby si svá 
vozidla parkovali na svých pozemcích. Není možné se jim bezpečně při 
zimní údržbě vyhnout. Pokud bude na místní komunikaci zaparkován 
automobil, nebude komunikace propluhována. Technika, kterou máme k 
dispozici
(traktor) není schopna bezpečně a kvalitně provést zimní údržbu, když se 
na komunikaci se stojícími automobily nevejde. Myslete prosím i na ty, 
kteří chtějí mít propluhováno a neovlivní v tomto směru neohleduplnost 
ostatních. 

NOVOBORSKO
Dne 18.11. se konalo delší jednání svazku obcí Novoborska. Na programu jednání bylo:

- dílčí přezkoumání hospodaření svazku
- informace o projektu Zažít vrcholy
- projekt „Meziobecní spolupráce“
- sociální služby – Centrum odborné psychologické pomoci ( COPP )
- žádost Hospicové péče sv. Zdislavy



OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obec získala dotaci na opravu komunikací  od Ministerstva dopravy ( MD ). 
Opravy musí být hotové do konce roku 2013. Tak to podmiňuje Ministerstvo 
dopravy.

Získaná dotace:  2 494 000 ,- Kč. 
Budou opraveny MK u čp. 110 (J.Bitala), č.p. 164 (Davídek), MK Pražská ul., 
propustek u č.p. 49 a statické zabezpečení opěrné zdi  na MK p.č. 762/8 u č.p. 
188 (L.Knytl).

MK u čp. 164



oprava propustku u čp. 49

 
oprava zídky včetně mostku u čp. 188



oprava MK u čp. 110

oprava MK Pražská ul.



REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

V měsíci listopadu skončila rekonstrukce ZŠ a MŠ Polevsko. Firma 
STAVOTERM ČERNÝ s.r.o. Liberec, která zvítězila ve výběrovém řízení, 
nastoupila na stavbu 

, stavba byla dokončena dříve, než byl stanovený termín ukončení 
dle Smlouvy o dílo. Firma rekonstrukci školy provedla odborně, rychle a 
vycházela velmi vstříc jak obci, tak zaměstnancům školy. 
Tímto velmi děkuji firmě STAVOTERM  ČERNÝ, s.r.o, Liberec, 
která měla šibeniční termín na dokončení rekonstrukce školy a 
celou akci zvládla perfektně, bezchybně a s časovým 
předstihem.

Rodičům skládám díky za to, že situaci pochopili bez námitek, že téměř tři 
měsíce byla škola staveniště, děti, aniž by si to uvědomovaly, svoji 
bezprostředností a nadhledem přispěly k optimismu, který 1. 9. nastal, a to 
tím, že nemohly využívat školní zahradu a měly omezený pohyb v okolí 
školy.  Věřím, že změna prostředí přispěla k poznání nových přírodních 
zákonů, se kterými se venku seznamovaly. 

27. září



PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Vítu Vejražkovi z Kytlic za vypracování návrhu loga 
školy a zajištění jeho zpracování u firmy Valuas. Logo školy máme vyrobeno 
dvakrát. První je umístěno nad vchodovými dveřmi mezi prvním a druhým 
patrem a druhé logo je na opačné straně budovy, aby bylo vidět, když 
přijíždíte od Nového Boru. Logo znázorňuje poslání naší školy, heslo 
„Klíč k vědomostem“ je názvem našeho školního vzdělávacího 
programu v základní škole a mělo by symbolizovat, že z Vašich 
dětí vychováváme moudré a vzdělané lidi.

Mnohokrát děkujeme.

                         Mgr. Elena Průchová
                            ředitelka školy

ZÁCHRANA LUŽICKÝCH HOR

V srpnu se konalo ve Svoru jednání s vedením kraje. Obyvatelé Svoru i 
okolí měli o jednání velký zájem. Obsahem byl boj proti vybudování 
vedení vysokého napětí přes Chráněnou krajinnou oblast Lužické hory. 
Kraj se k tomuto problému neotočí zády. Hejtman Martin Půta, náměstek 
hejtmana Josef Jadrný, zodpovědný za resort životního prostředí, obec 
Svor a Svazek obcí Novoborska společně prosazují, aby ČEZ ustoupil od 
svého záměru vést dráty přes Lužické hory a nabídl jiné řešení. Skupina 
ČEZ, která chce stožáry s napětím do Šluknovského výběžku postavit, si 
na svém projektu trvá. Šluknovský výběžek je podle jejího vyjádření ve 
složité energetické situaci. Největší problém by nastal při živelné 
katastrofě, například vichřici. Na sever okresu Děčín vede pouze jedno 
dvojvedení, přičemž při poškození tohoto stodesetivoltového by mohlo 
dojít k problematickému napájení Šluknovského výběžku. Proto se již 
před lety začalo uvažovat o výstavbě nového vedení 110 kV, které by 
doplnilo současné vedení. 11. října se pak konalo další jednání pracovní 
skupiny, tentokrát v Okrouhlé. Tématem tohoto setkání byl možný návrh 
variantního řešení trasy vedení VVN 110 kV, návrh dopisu premiérovi 
vlády a harmonogram úkolů pracovní skupiny na další období. 



VESNICE ROKU 2013

"Zelená stuha"

 

Obec Polevsko jako nositel krajského ocenění  v soutěži 
Vesnice roku 2013 byla v souladu s pravidly soutěže nominována do 
celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR 2013, kterou organizuje 
Společnost pro zahradní a krajinářskou  tvorbu ve spolupráci a pod 
záštitou Ministerstva životního prostředí. 

Naše obec se umístila na 3. místě v celorepublikové soutěži 
„Vesnice roku“ v rámci ocenění „Zelená stuha“ Libereckého 
kraje. V rámci ocenění „Zelená stuha“ má obec přislíbenou dotaci ve výši 
400 000,-Kč. Dle pokynů pro žadatele o podporu – Programu pro vítěze 
ocenění Zelená stuha a Zelená stuha  ČR – péče o zeleň a životní 
prostředí, je možné žádat na :
a) zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, 
následná rozvojová péče (max. 3 roky)
b) zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění 
nefunkčních přírodních prvků, zeleně  a realizace nových ),
c) péče  o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání 
dotace na více let (max. 3 roky)
d) revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch,
e) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení na 
veřejných prostranstvích a následná rekultivace těchto ploch v souladu s 
daným venkovským prostředím
f) realizace projektů environmentální výchovy a vzdělávání

Žádat o dotaci se může sice až do konce příštího roku. Polevsko s 
Kravařemi byli letos jedinými účastníky  z Českolipska, kteří se bojů o 
stuhy zapojili.

Obec Polevsko příští rok bude soutěžit o Bílou stuhu – ocenění za činnost 
mládeže v obci.

Smyslem Vesnice roku je dát malým obcím šanci ukázat, co všechno se 
jim během let podařilo. Důraz se klade také na místní tradice. Nejdříve se 
soutěží v jednotlivých krajích, každou obce zvlášť hodnotí komise. 
Čtrnáct vítězů krajských kol postupuje do celostátního klání. 

2. 9. 2013 v 13,30 hod. obec 
navštívila hodnotitelská komise a opět hodnotila naší obec.

Chtěla bych požádat spoluobčany, o jejich návrhy v rámci dotačních 
podmínek, tak abychom finance účelně a podle pravidel Státního fondu 
životního prostředí využili.



Informace

ODPADY 2014

Svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství a.s., Česká Lípa informovala 
obec Polevsko o navýšení cen na rok 2014 za svoz odpadu o 2,3 %. Dle 
předběžných jednáních se zastupiteli obce, poplatek pro obyvatele a 
rekreační chalupy obce Polevska na rok 2014 nebude navýšen, obec uhradí 
navýšení z rozpočtu obce. 

Platby na rok 2014:
poplatek za TKO 

– základní sazba 600,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci k trvalému
    pobytu ; za rekreační objekt,  
-  pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat 
nádoba, pytle je možné si vyzvednout na obecním úřadě

poplatek za psy– základní sazba 100,-Kč za 1. psa, důchodci 50,-Kč 
za 1. psa, každý další pes 200,-Kč 
pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy, 

!!! Všechny uvedené poplatky jsou splatné do 28.2.2014
a to do pokladny OÚ nebo převodem na účet obce 

( OÚ přidělí variabilní symbol platby)

Informace



NOVELA VYHLÁŠKY O OCHRANĚ DŘEVIN A
POVOLENÍ JEJICH KÁCENÍ

Na základě častých dotazů obyvatel ohledně nové vyhlášky kácení dřevin a nejasností při 
výkladu této vyhlášky, Vás informujeme na základě sdělení Krajského úřadu Libereckého 
kraje : 

 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení - informace
Obecní úřady, jako příslušné orgány ochrany přírody a krajiny dle § 76 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) rozhodují o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Ve sbírce zákonů, v 
částce č. 78 ze dne 4. 7. 2013, vyšla nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, která nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2013.  Protože 
velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích 
mimo les dle § 8 odst. 1 zákona, považujeme za nutné Vás na nová pravidla touto formou 
upozornit. 

 Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale 
jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitosti (např. trvalý travní porost, stavební 
pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v 
§ 1 písm. c) tato vyhláška. Konkrétně se musí jednat o

· pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném 
území obce 

 apod. - 
viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území),

· který je současně nepřístupný veřejnosti

Pokud bude nejasné, zda je pozemek stavebně oplocený, tj. zda oplocení u 
dotčeného pozemku bylo povoleno či prošlo jiným režimem dle stavebního 
zákona, doporučujeme se o stanovisko k dané věci obrátit na místně 
příslušný stavební úřad.

V případě dotazů, zda daná dřevina nově podléhá či nepodléhá povolovacímu režimu, je 
vhodné tazateli doporučit požádat si o tzv. předběžnou informaci příslušný orgán 
ochrany přírody, zda danou dřevinu na konkrétním pozemku lze pokácet bez povolení. 
Lze tak předejít případným sporům a především sankčním řízením za nepovolené 
kácení. Současně je třeba upozornit a upozorňovat také tazatele, že nadále platí ochrana 
volně žijících ptáků dle § 5a zákona i ochrana zvláště chráněných živočichů dle § 50 
zákona, tj. v případě kácení během vegetace (od 1. 4 do 31. 10 běžného roku) si musí být 
zcela jisti, že na dotčeném stromě nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný 
druh (např. veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí 
postihu za protiprávní jednání dle zákona. Toto riziko se výrazně zvětšilo, neboť při 
kácení „v zahradách“ není velikost dřeviny rozhodující a lze tedy předpokládat kácení 
vzrostlých stromů, kde ptáci i další živočichové běžně žijí.

Za zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky. Zde je 
uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí v 
zahradách.

(netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, 
zahrádkářských kolonií, zahrad u restaurací, pozemků u 
průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek

· a je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno 
režimem dle stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.).



Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Paní Jiřina Stýblová požádala zastupitelé o zřízení kuchyňky z důvodu 
vedení kroužku vaření.  Zastupitelé velmi uvítali tento nápad a schválili 
vybudování kuchyňky v prostorách Obecního úřadu, 1. patro – zasedačka. 
Obec koupila sporák a kuchyňkou linku. Prosíme maminky, zda by si 
neudělali ve svých kuchyních malou revizi kuchyňského nádobí -hrnců, 
talířů, hrníčků…… a vše nepotřebné mohli věnovat na kroužek vaření.
Velmi bychom uvítali pomoc ve vybavení kuchyňky jakýmkoliv způsobem.
Mnohokrát děkujeme!!  

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

KROUŽEK VAŘENÍ

Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. Ve 
vyhlášce, v § 3 písm. b), je nově uvedeno, že kácení není třeba pro zapojené 
porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Co se myslí 
„zapojeným porostem dřevin“ je pak jasně uvedeno v § 1 písm. a) této 
vyhlášky.

Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. že povolení 
ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí, beze změny.

Z hlediska procesního pak uvádíme:
· Zahájená řízení o povolení kácení dřevin, na které se dle nové 

vyhlášky režim kácení dle zákona nebude již vztahovat a která k datu 
15. 7. 2013 nebyla ukončena vydáním rozhodnutí, se dle § 66 odst. 1 
písm. g)  zák. č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, zastaví.

· Pravomocná povolující rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona, podmínky 
kácení i případně uložená náhradní výsadba dle § 9 zákona, zůstávají 
beze změny, tj. platí v celém rozsahu i po účinnosti nové vyhlášky.

Doporučujeme novu vyhlášku pečlivě prostudovat.  Rádi Vám pak veškeré 
dotazy, pokud to bude v našich silách, zodpovíme.

S pozdravem



PŘEHLED PODANÝCH DOTACÍ  A 
ZÍSKANÝCH DOTACÍ ( 2013)

10.

11.

12.

1 957 080,-

1 000 000,-

,-



Celkem podáno 24 dotací v roce 2013

Neschváleno:               9
Není rozhodnuto:         3
Program zrušen:          1

Schváleno:                 11          

40 000,-

2 360 000,-

3 170 265,-

128 562,50

2 934 591,-

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2.v

2.v

24.



Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů – poznáte je???

                                                                         

   

                      V měsíci prosinci oslaví krásné životní

                                jubileum:  Polívková Lenka  92 let

                                                 

                                             

 Srdečně blahopřejeme !!! 

               



Advent je čtyřtýdenní období před Vánoci. 

První adventní neděle ( železná neděle ) je 1.12. 2013. 

Druhá adventní neděle ( bronzová neděle ) je 8.12. 2013 

Třetí adventní neděle ( stříbrná neděle ) je 15.12. 2013 

Čtvrtá adventní neděle ( zlatá neděle ) je 22.12. 2013 

Určitě budeme mít na nakupování dárků dostatek času, stejně tak na pečení cukroví. 
Během Adventu nás čeká Mikuláš, pečení cukroví, nakupování dárků, uklízení, 
dekorace, návštěva trhů a pak konečně přijdou Vánoce a budeme si moci odpočinout.

ADVENT 

Rok se schází pomaličku s rokem a budeme tady mít opět Advent. Vánoční čas, který je 

tak oblíbený, začíná Adventem. Letos to bude trošku později, než tomu bylo minulý rok. 

To však nic nemění na tom, že si letošní Advent můžete dokonale užít. Advent 2013 

začíná 1. 12. 2013. Právě se začátkem adventu je spojené například pečení medových 

perníčků a návštěva vánočních trhů.

 



X.POLEVSKÝ PLES
Obecní úřad Polevsko a Restaurace na Křižovatce Vás srdečně zve na 
tradiční „X. Polevský ples“, který se koná 7. února ve 20.00 hodin v 
Restauraci na Křižovatce. K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
IMPULZ. 
Bude připravené pohoštění včetně bohaté tomboly. Vystoupí rodičovský 
tým Novoborských mažoretek a je připravené překvapení.
Vstupné 250kč.

Přijďte spolu s námi strávit příjemný večer.
 

Restaurace na Křižovatce Vás zve

TAKÉ SE VŠÍM CO K TOMU PATŘÍ. A JAKO V LOŇSKÉM ROCE OPĚT 
GOLEM CL

VSTUPNÉ POUZE 100 KČ
PS: LETOS BUDE I ŠATNA

31.12. SILVESTR NA POLEVSKU



Z p í v á n í  v  
kostele – žáci 
ZŠ

Od 15.30 hodin

17. 12. 2013 Vánoční besídka MŠ Motýlek Od 15.00 hodin

19. 12. 2013 Vánoční besídka MŠ Kytička Od 15.00 hodin

20. 12. 2013 Školní vánoční besídka – společná pro MŠ i ZŠ Od 9.00 hodin

Datum Akce Poznámka

2. 9. 2013 Slavnostní zahájení školního roku Od 8.00 hodin

3. 9. 2013 Třídní schůzky ZŠ Od 16.00 hodin

4. 9. – 6. 9. 
2013

Projekt ZŠ ve Středisku ekologické výchovy v 
Semihorkách

10. 9. 2013 Schůzky rodičů MŠ Od 16.00 hodin

12. 9. 2013 Výuka na dopravním hřišti v České Lípě - ZŠ Dopravní vých.

4. 10. 2013 Africká pohádka – ZŠ a MŠ společně Od 8.00 hodin

8. 10. 2013 Vystoupení žáků školy pro zástupce obcí u 
příležitosti získání ocenění pro obec Polevsko – 
„Zelená stuha“

Od 10.15 hodin 
na sále

24. 10. 2013 Podzimní vystoupení pro rodiče – MŠ Motýlek Od 16.00 hodin

6. 11. 2013 Vystoupení dětí pro rodiče – MŠ Kytička Od 16.00 hodin

11. 11. 2013 Výlet do Bad Schandau – děti z kroužku NJ Od 8.00 hodin

13. 11. 2013 Filmové představení – HUS i ti HUSITI – žáci ZŠ Od 10.30 hodin

15. 11. 2013 Vánoční fotografování Od 9.00 hodin

19. 11. 2013 Pedagogická rada – 1. čvtrtletí

26. 11. 2013 Třídní schůzky – ZŠ – 1. čtvrtletí Od 16.00 hodin

3. 12. 2013 Lampionový průvod k zahájení adventu Od 17.00 hodin

5. 12. 2013 Průvod Mikulášů, čertíků a andělů M Š  –  9 . 0 0  
hodin
ZŠ  - 10.00 
hodin

7. 12. 2013 Mikulášská nadílka na sále – akce OU pro děti
Mikuláš přijde v 15.00 hodin 

Od 14.00 hodin

9. 12. 2013 Divadelní představení – Krejčík Honza – MŠ O d   1 0 . 0 0  
hodin

11. 12. 2013 Zdobení perníčků – MŠ

16. 12. 2013

PLÁN AKCÍ ŠKOLY



Svatý Martin v Bad Schandau

Na den Svatého Martina jsme byli pozváni do spřátelené MŠ v Bad 
Schandau. Vyrazili jsme proto s dětmi, co mají kroužek německého jazyka, a to i z 
mateřské školy, i ze základní školy. V mateřské škole v Bad Schandau nás velmi 
srdečně přivítala paní ředitelka Maria Meister spolu s dětmi. Čekalo nás kratičké 
vystoupení o příběhu Svatého Martina, krásné písně, to vše v podání dětí z MŠ z 
Německa. I naši školáci ukázali, co se na kroužku naučili, a zarecitovali básničku. 
Poté jsme se podělili o Svatomartinské rohlíčky, prošli jsme se podél Labe a 
vyrazili zpět do naší Polevské školy.  Velké poděkování patří paní Petře Sochové, 
která nám již mnoho let nezištně pomáhá při této spolupráci. Výlet byl moc hezký a 
těšíme se na další shledání. 
Jana Bílková, učitelka MŠ



                 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

   
          Včera večer 3. prosince byl u nás na Polevsku lampiónový průvod. 
         V 17 : 00 hodin jsme se sešli u školy, kde se na obrovském smrku rozzářila 
vánoční hvězda. Také se v celé vesnici zhasly lampy. To aby byly vidět naše krásné 
lampióny, které jsme nesli průvodem skoro celou vesnicí. Nejen lampióny, ale i 
domy krásně svítily do tmy a vypadalo to moc hezky.
           Náš pochod skončil u obecního úřadu. Po chvíli jsme zazpívali koledy a 
rozsvítil se krásný strom. U stromu jsme si mohli dát občerstvení a také zakoupit 
výrobky jako třeba vánoční věnce a vánočně malované skleničky, které jsme dříve 
vyráběli ve škole. 
        Na závěr se konal ohňostroj, který byl také moc hezký jako vše ostatní.  Lidé se 
pomalu rozcházeli a lampiónový průvod byl moc krásný.

Autor: Eliška Schandlová, 5. ročník

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

  Včera večer byl lampiónový průvod. Sešli jsme se před školou v 17 hodin. 
Když se všichni sešli s rozsvícenými lampiony, mohli jsme už konečně vyjít. 

  Já a kamarádi jsme běhali po lampiónovém průvodu, pak jsme doběhli na 
náves a tam jsme čekali na ostatní. Když všichni došli, tak se to začalo hemžit, 
kupovaly se naše výrobky ze školy, prodávalo se občerstvení a rozsvěcel se vánoční 
stromeček a my přitom zpívali vánoční koledy. Hned v zápětí vypukl krásný 
ohňostroj, nebe zářilo všemi barvami. 
  Zatím co si rodiče povídali, my děti jsme šly za hospodu a tam jsme hrály 
stezku odvahy. Matěj se vždycky schoval a my jsme šli kolem tenisových kurtů a on 
na nás vždy odněkud vyskočil.
  Na lampiónovém průvodu jsme si užili hodně legrace i krásy rozsvícených 
lampionů.

Ondřej Socha, 5. ročník



Dovolená na obecním úřadě
                                               27 .12. 2013 - 31. 12. 2013dovolená

       od 2.1. 2014 – běžná pracovní doba
V mimořádně naléhavých případech se lze obrátit na tel čísla:

606 907688 – Martina Rašínová, starostka obce
                          606 417 528 – Jaroslav Hájek, místostarosta obce

 

Vážení spoluobčané,
s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání lidských srdcí. Čas 
radosti, veselosti, pokoje a míru. Čas, kdy se snažíme alespoň na
malou chvíli představit a zavzpomínat si na krásné chvíle prožité
v tomto roce a mnozí z nás si jistě vzpomenou i na ty poslední vánoční
svátky i na své blízké, kteří jsou někde v zahraničí, nebo již nejsou
mezi námi. Nyní se můžeme opět zamyslet nad kouzlem a atmosférou
vánočních svátků. Přitom se snažíme nezapomenout na své blízké,
přátelé a známé, aby v tomto krásném čase nebyl nikdo sám.

Dovolte mi proto, abych všem popřála příjemné svátky, štěstí,
pokoj v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách. Zároveň Vám přeji,
abyste do nového roku vykročili šťastnou nohou a s optimismem.

Martina Rašínová,starostka



Milé děti

Přijďte poslat svá tajná přání Ježíškovi!

21. prosince sobota a 22. prosince 2013 od 14 do 17 hodin bude pro Vás v 
zasedaní místnosti 1. patro Obecního úřadu v Polevsku připraveno 
zábavné odpoledne plné vánočního tvoření.

Můžete zde napsat nebo namalovat dopis Ježíškovi, vytvořit postavičku 
medvídka z ořechů, ozdobit vánoční svícen, zhotovit gelová mýdla a užít si 
spoustu předvánočních radostí. Těšíme se na vás. 



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


