
DVACÁTÝ  POLEVSKÝ OBČASNÍK 
prosinec 2014 

zima 2010 

Na Vánoce spoustu sněhu, 
         na nový rok lásku, něhu. 

         Hodně zdraví, smůly málo, 
         štěstí, co by za to stálo. 

         Hodně sladkostí a ovoce, 
         prostě nejkrásnější Vánoce! 

Vám všem přeje zastupitelstvo obce 
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USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 25. záí 2014 

od 18,00 hod. v zasedací místnosti v pízemí 

******************************************************** 

ZO schválilo 
uzavření smlouvy na pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Polevsko 
s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., se sídlem Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod 
Jedlovou, zároveň pověřili místostarostu k podpisu smlouvy.  
Hlasování:      4 pro                 0 proti                   0 zdržel   

 
V Polevsku dne 25. 9. 2014 

 
                       

Jaroslav Hájek                                                                     

                                                                                                                     místostarosta obce                      

  

USNESENÍ  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 6. 11. 2014, od 17.00 hodin.  
Zastupitelstvo obce Polevska: 
1.schvaluje 
program ustavujícího zasedání: 
Výsledek hlasování:                     Pro 11                  Proti 0                   Zdrželi se 0 

 
2.  schválilo  
zvolení jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování:                  Pro 11                  Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
3. určuje 
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
Výsledek hlasování:                 Pro 11                      Proti 0                 Zdrželi se 0 
 
4. schvaluje 
veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím. 
Výsledek hlasování:                Pro 11                     Proti 0                   Zdrželi se 0 
 
5.  volí  
starostku obce Polevska Martinu Rašínovou. 
Výsledek hlasování:      Pro 8           Proti 0                 Zdrželi se 3 (P. Staňa, J. Maroušek, 
M. Rašínová)  
 
6.volí  
místostarostu obce Polevska Jaroslava Hájka. 
Výsledek hlasování:             Pro 11                        Proti 0                    Zdrželi se 0  
 
7. zřizuje 
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování:            Pro 11                       Proti 0                Zdrželi se 0 
 
8. volí  
předsedou finančního výboru Jana Marouška. 
Výsledek hlasování:          Pro 10                       Proti 0        Zdržel se 1 (J.Maroušek) 
 



9. volí  
předsedou kontrolního výboru Petra Staňu 
Výsledek hlasování:           Pro 10                      Proti 0       Zdržel se 1 (P.Staňa) 
 
10.  volí  
členy finančního výboru Ing. Tomáše Sochu a Tomáše Romanovského  
Výsledek hlasování: Pro 9         Proti 0             Zdrželi se 2  (Ing. Tomáš Socha a Tomáš 
Romanovský). 
 
11. volí 
členy kontrolního výboru Lenku Panuškovou a Mgr. Elenu Průchovou. 
Výsledek hlasování: Pro 0         Proti 0             Zdrželi se 2 (L. Panušková a Mgr. E. 
Průchová). 
 
12. souhlasí  
zastupitelé nebudou pobírat odměny. Petr Ziml odměnu pobírat bude ve výši 460,- 
Kč od 6. 11. 2014. 
Výsledek hlasování:          Pro 11         Proti 0             Zdrželi se 0 
 
13. stanoví  
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 3 000,- Kč měsíčně od 6. 11. 2014. 
Výsledek hlasování:          Pro 11         Proti 0             Zdrželi se 0 
 
14. odložilo 
odložilo bod ve věci výběru bankovních ústavů na poskytnutí úvěru obce na další 
zasedání a pověřilo starostku k oslovení dalších bankovních ústavů.   
Výsledek hlasování:            Pro 10     Proti 0     Zdrželi se   1 (M.Rašínová) 
 
15. odsouhlasilo 
zaplacení faktury č. 1514 ve výši 11.530,- Kč na instalatérské práce v MŠ z fondu 
reprodukce majetku a fa č. 20141 ve výši 34.800,- Kč na výrobu sk říní z rezervního 
fondu.  
Výsledek hlasování:            Pro 11       Proti 0     Zdrželi se   0 
 
16.  odsouhlasilo a pověřilo 
uzavření nájemní smlouvy se společností OD ANDY s.r.o., Česká Lípa – Ing. Vladimír 
Penčev Vladimirov jednatel. Současně pověřilo starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:            Pro 11     Proti 0     Zdrželi se   0 
 
17.  schválilo  
žádost T. Romanovského o nevypovězení nájmu v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2020 
„Nájemní smlouvy“ ze dne 27. 12. 2000 na p.p.č. 470/6 s výměrou 72 322 m2 a 470/7 
s výměrou 49 875 m2 a „Nájemní smlouvy“ ze dne  17. 12. 2010  na p.p. č. 334/8 o 
výměře 30 287 m2 a p.č. 238/5 o výměře 195 m2, z důvodu vyhlášených podmínek 
Ministerstvem zemědělství ČR pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2020, kdy nelze měnit 
výměry bloků zařazených do programu „Ošetřování trvalých travních porostů“ 
v tomto uceleném období. Tato smlouva byla uzavřena do 30. 9. 2015. Zároveň 
schválilo prodloužení Nájemní smlouvy na dobu neurčitou.  
Výsledek hlasování:            Pro 10         Proti 0       Zdrželi se   1  (T. Romanovský) 



 
18.  odsouhlasilo a pověřilo 
uzavření dodatku s AVE CZ s.r.o. Česká Lípa a zároveň pověř

ili starostku k podpisu 

„Dodatku“. Poplatek ve výši 600,- Kč/osoba – rekreační objekt. Zároveň pověř

ilo 

starostku k podpisu nájemní smlouvy. 
Výsledek hlasování:            Pro 11           Proti 0     Zdrželi se   0 
 
19. odsouhlasilo 
rozpočtovou změnu č.2, příjmy 1 005 280,65,- Kč, výdaje 935 633 Kč,  

financování 

změna stavu účtu   - 69 647,65. 
Výsledek hlasování:            Pro 11          Proti 0              Zdrželi se   0 
 
20. revokuje 
usnesení č. 12 ze dne 5. 3. 2014, kde došlo chybou p ři zápisu odměny p. P. Zimla – 
436,- Kč , správná částka je 437,- Kč. 
Výsledek hlasování:            Pro 10          Proti 0              Zdrželi se   1 (P. Staňa) 
 
21. odsouhlasilo 
uhrazení mikulášských balíčků ve výši 4 000,- Kč z odměn zastupitelů. 
Výsledek hlasování:            Pro 11          Proti 0              Zdrželi se   0 0 
 
22. odsouhlasilo 
nákup ohňostroje ve výši 2 000,- Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro 10       Proti 1 (P.Staňa)      Zdržel se   1 (J.Maroušek) 
 
V Polevsku dne: 6. 11. 2014 
 
      Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová 

místostarosta obce                                                                         starostka obce 

                                        

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska, 

konaného dne 26. 11. 2014, od 17.00 hodin.  
Zastupitelstvo obce Polevska: 
 23. schvaluje 
program ustavujícího zasedání: 
Výsledek hlasování:                     Pro 10                  Proti 0                   Zdrželi se 0 

24. schválilo a pověřilo 
schválilo uzavření smlouvy o úvěru na zateplení Hostince na Křižovatce ve výši 
1 800 000,-Kč s Českou spořitelnou a.s. Liberec a zároveň pověřilo starostku 
k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:                  Pro 10                 Proti 0                 Zdrželi se 0 

25. schválilo a pověřilo 
uzavření smlouvy o úvěru (krátkodobého – v případě, že do 16. 12. 2014 obec 
neobdrží  zálohovou platbu od SFŽP) na p ředfinancování akce  „Po řízení zametací 
techniky“ ve výši 2 400 000,- Kč  s Českou spořitelnou a.s. Liberec a zároveň pověřilo 
starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:                  Pro 10                  Proti 0                 Zdrželi se 0 



26. schválilo 
prodloužení  nájemní smlouvu na  parc. č.120/2 – trvalý trvaní porost   s vým ěrou 
588 m2, p.č. 120/4 – trvalý travní porost s výměrou 7 495 m2 a p.č. 124  trvalý travní 
porost s celkovou výměrou 1 547 m2 v k.ú. Polevsko s pí Monikou Rybkovou od 1.1. 
2015 do 31. 12. 2019. 
Výsledek hlasování:                 Pro 10                      Proti 0                 Zdrželi se 0 

27. schválilo 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  č. IP-12-
4004072/VB/002 na pozemku parc. č. 880/2 ostatní plocha ve vlastnictví obce 
Polevsko, v k.ú. Polevsko za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč. 
Výsledek hlasování:                Pro 10                     Proti 0                   Zdrželi se 0 

28. schválilo 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.  109/4 a p.p. č. 109/8 k.ú. 
Polevsko ve prospěch majitele p.p.č.st. 258 a  109/19 v k. ú. Polevsko - spo čívající ve 
zřízení stavby kanalizační přípojky pro RD a s tím související právo vstupu a vjezdu 
na pozemek za účelem udržování a provádění oprav za jednorázovou úhradu ve výši 
500,-Kč. 
Výsledek hlasování:                Pro 10                     Proti 0                   Zdrželi se 0 

29. schválilo 
zprávu o přezkumu hospodaření obce Polevsko za rok 2014 – dílčí přezkoumání – bez 
výhrad. 
Výsledek hlasování:           Pro 9                   Proti 0                    Zdržel se 1 (J. Maroušek)  

30. schválilo a pověřilo 
přijetí podpory ze SFŽP a zároveň pověřili starostku k podpisu Smlouvy č. 12961432 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 

31. schválilo a pověřilo 
uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesení působnosti“ v oblasti 
přestupků proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti 
občanskému soužití podle zákona č. 200/1990 Sb., s Městem Kamenický Šenov a 
současně pověřili starostku k podpisu smlouvy na období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 

32. schválilo  
finanční příspěvek na uhrazení daňového přiznání ve výši 8 500,-Kč pí Kateřině 
Larvové a p. Petr Larvovi. Jedná se o pozemky (místní komunikace), které p. K. 
Larvová a p. Petr Larva směnili s obcí bezplatně. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 

33.  pověřilo 
starostku ke schvalování rozpočtových úprav v závěru roku 2014. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 

34. schválilo a pověřilo 
osázení lučních květin u rybníčka na žádost JUDr. Nováka a zároveň ho pověřili 
k osetí a zabezpečení údržby. Obec zakoupí luční semena ve výši cca 7 000,-Kč. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                       Proti 0                Zdrželi se 0 

V Polevsku dne: 27. 11. 2014 
    

     Jaroslav Hájek                                                                                  Martina Rašínová 
  místostarosta obce                                                                                 starostka obce 



 

*************************************************** 
Vážení spoluobčané,  
 
dovolte mi, poděkovat všem voličům, kteří přišli k volebním urnám vyjádřit svůj 
názor na kandidáty do zastupitelstva obce Polevsko a do Senátu ČR.  
Současně bych ráda vyjádřila poděkování voličům za důvěru, díky níž jsem získala 

mandát a za jejich osobní podporu před volbami i během nich, které si velice vážím. 

Předvolební dění jsem sledovala z nemocničního lůžka kvůli mé nemoci a nemohla 

jsem se ho zúčastnit osobně, o to víc mě těší Vaše podpora, kterou jste mi v tomto 

čase projevili.  

Přeji Vám krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a splněných 

přání. Zároveň Vám do nového roku přeji svým jménem ale i jménem celého 

zastupitelstva všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních 

úspěchů.  

 

Martina Rašínová 
 

**************************************************** 
 

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 
10.10. – 11.10. 2014, v obci POLEVSKO 

Počet zapsaných osob do stálého seznamu voličů 303  
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 227 ( volební účast 74,92%)  
Počet odevzdaných úředních obálek     225  

 
1) Sdružení za Polevsko krásnější bez 110 kV 
 
Jméno počet získaných hlasů 
Martina Rašínová 188 
Jaroslav Hájek 184 
Mgr. Elena Průchová 166 
Petr Ziml 177 
Lenka Panušková 167 
Ing. Tomáš Socha 180 
Tomáš Romanovský 160 
Roman Šauer 172 
Ing. Rainer Lischka 190 
Petr Kaisler 171 
Gita Schandlová 160 

 
2) Sdružení rodáků obce Polevska 

Jméno počet získaných hlasů 
Petr Staňa 61 
Jan Maroušek 40 
Petra Romanovská 40 
Zdeněk Korvas 38 
Jiří Správka 33 
Ladislav Živný 27 
Markéta Marešová 35 
Josef Ramisch 34 
Jan Ramisch 30 
Barbora Maroušková 29 
Ivan Pátek 30 



 
Do zastupitelstva obce Polevska pro volební období 2014-2018 byli zvoleni:  
Martina Rašínová, Jaroslav Hájek, Mgr. Elena Průchová, Petr Ziml, Lenka Panušková, 
Ing. Tomáš Socha, Tomáš Romanovský, Roman Šauer, Ing. Rainer Lischka, Petr Staňa, 
Jan Maroušek 

 
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve 

dnech 10.10. – 11.10. 2014, v obci Polevsko – 1.kolo 

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 303  
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 154  
( účast 51%)  
Jméno a příjmení kandidáta:  Počet hlasů  
Jan Dvořák ( KSČM )  5  
Bc. Milan Adamec ( ANO 2011 )  17  
Ing. Libor Kleibl ( PZS )  2  
Josef Jadrný ( SZ )  1  
MUDr. Karel Tejnora ( ODS )  8  
MUDr. Miroslav Coufal ( SPO)  22  
JUDr. Oldřich Voženílek ( 
Svobodní )  

4  

Jiří Vosecký ( SLK )  88  
Ing. Karel Kapoun ( ČSSD )  5  
 
Do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR postoupili  
Jiří Vosecký a Ing.Karel Kapoun 

 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve 
dnech 10.10. – 11.10. 2014, v obci POLEVSKO – 2.kolo 

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 303  
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:   79  ( účast 26 %)  

 
Jméno a příjmení kandidáta: Počet hlasů: v %  
Jiří Vosecký ( SLK )                                68  
Ing. Karel Kapoun ( ČSSD )                 11  

 
Výsledky za celý volební obvod 36-Česká Lípa – 2.kolo  
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 114 809  
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 13 990 ( účast 12,19% )  
Počet platných hlasů: 13 899  

 
Jméno a příjmení kandidáta: Počet hlasů: v %  
Jiří Vosecký ( SLK )                                                  8246 59,32  
Ing. Karel Kapoun ( ČSSD )                                   5653 40,68  

 

ČSenátorem za volební obvod 36 - eská Lípa byl 
pro období 2014-2020 zvolen p. Jiří Vosecký. 

 
Blahopřejeme! 

 



 

 REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2014 

 
Od 1. 12. 2014 máme nového nájemce restaurace na Křižovatce - OD ANDY s.r.o. 
Česká Lípa, jednatel Ing. Vladimír Penčev Vladimirov 

 Níže se Vám nový nájemce prezentuje 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zateplení Restaurance na Křižovatce
Firma STAVROTERM ČERNÝ s.r.o. Liberec úspěšně dokončila zateplení budovy Restaurance na Křižovatce.

Vážení obyvatelé obce Polevsko,
jak jste již jistě zaregistrovali, změnila budova Penzionu a Restaurace Na Křižovatce nájemce a 
je momentálně dočasně uzavřená. Na základě zveřejněné nabídky pronájmu tohoto objektu z 
majetku Obce Polevsko od 1.12.2014 se management naší firmy rozhodl ucházet se o tuto 
možnost. Po schválení žádosti o pronájem a podnikatelského záměru jsme se stali novými 
nájemci. Dovolte, abych vám nastínila naše plány. Jsme firmou, která úspěšně provozuje 
Rekreační areál Poslův Mlýn v Doksech s ubytovací kapacitou 950 lůžek a Penzion U Skály v 
Kytlici s ubytovací kapacitou 120 lůžek. Hlavní myšlenkou a filozofií celého podnikatelského 
záměru v Polevsku je poskytování komplexních služeb pro tyto cílové skupiny - dětské 
kolektivy, sportovní oddíly, taneční soustředění, lyžařské výcviky, dětské tábory a rodiny s 
malými dětmi. Z toho vyplývá i možná trochu nepopulární opatření, a tím je přísně nekuřácké 
prostředí. Zaměření na dětské kolektivy s kompletním stravováním však vyžaduje jednak čisté 
ovzduší pro děti a jednak osvětu v boji proti kouření. Věřím, že se toto omezení dá pochopit. 
Našim dalším cílem je buď vlastní (anebo spolupráce při) pořádání sportovních či kulturních 
akcí i pro místní obyvatele, či pro obyvatele ze širšího okolí – Dětský den, Karnevaly, Pálení 
čarodějnic, Hudební festivaly, Retro zábavy, Sáňkování, Silvestry, Majálesy, pravidelná 
grilování apod.
Budova bude nyní po dobu nezbytné rekonstrukce uzavřena. Pravděpodobné otevření 
restaurace je naplánováno nejdříve 15. ledna 2015. Vytvořením vhodných podmínek pro 
zmiňované cílové skupiny bude z Penzionu a Restaurace Na Křižovatce objekt s různorodým 
typem ubytování, kvalitním stravováním v útulné restauraci a s množstvím nabízených služeb. 
Věřím, že se naši hosté budou ve vaší obci cítit dobře a že i vy, obyvatelé obce Polevsko, k nám 
budete chodit rádi. Jste srdečně vítáni!  Mgr. Jana Kalousová, MBA



 

 
 
Oprava vpusti, výpusti, zdí rybníčku – směr Prácheň 
Realizováno firmou ZEPS s.r.o. Lindava 
 

V měsíci listopadu byla dokončena akce oprava vpusti, výpusti a zdí rybníčku, obec již 

úspěšně vyúčtovala tuto akci. 

Dovolte, abych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se podíleli při opravě této 

vodní nádrže (tj. úpravu prostranství, přemístění leknínu, kosatců a cibulovin bledulí, 

přemístění ryb), zejména panu JUDr. Petru Novákovi, který osobně každodenně 

dozoroval akci včetně postupu prací firmy ZEPS s.r.o. Lindava.  Současně mu patří 

poděkování za osobní úpravu stráně pod kostelem, kterou osázel lučnímu květinami 

viz. foto, dále osází lučními květinami prostranství kolem rybníčku.  

Obec si velmi cení všech dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují zkrášlování naší 

obce. Děkujeme i paní Hostkové Haně, která se stará o kapličku pod kostelem a 

údržbu záhonu u památníku padlým obětem 1. světové války.  

Ještě jednou všem velké díky!



 

Údržba prostranství za tenisovými kurty v rámci 

získané dotace v soutěži VESNICE ROKU 

ocenění „ZELENÁ STUHA“ 

Akci vysoutěžila firma UNILES a.s. Rumburk, která osázela květinami a cibulovinami 

břehy podél cesty, zemní práce subdodávkou prováděla firma ZEPS s.r.o. Lindava.  

              

 

ODPADY 
Na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která vejde v platnost 
1.1.2015 bude zastupitelstvo obce řešit tuto otázku na svém veřejném 
zasedání na začátku roku 2015. Na tomto zasedán í rozhodne o 
systému likvidace biologicky rozložitelného odpadu rostlinného 
původu, kovů, poplatcích, nové obecně závažné vyhlášce o odpadech. 
Nebudou chybět ani poznatky od jiných měst a obcí v souvislosti 
s komunálním odpadem, nebezpečným odpadem, tříděným odpadem, 
svozu odpadů v režii obce vlastním svozem bez účasti externí svozové 
firmy.  

Firma realizovala rekonstrukci cesty v rámci získané dotace v délce cca 65 m (dle vypsaných 
podmínek SFŽP) , zbývající část bude hradit obec ze svých prostředků.



 
 

PLATBY NA ROK 2015 
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 28.2.2015 
a to do pokladny OÚ nebo převodem na účet obce  

( OÚ přidělí variabilní symbol platby) 
 
 
 

HODNOCENÍ STAVU STROMŮ 

Firma Save Tress v rámci projektu Novoborska ohodnotila a zkontrolovala desítky 
stromů, které jsou v majetku obce. Hlavním parametrem hodnocení stromů v 
prostředí obývaném lidmi je jejich provozní bezpečnost. Výstupem tohoto projektu 
bude veřejný portál se širokou databází informací o stromech na veřejně přístupných 
plochách. Bude umožňovat prezentaci veřejnosti a především logickou a efektivní 
kontrolu a správu. Dále pak bude obci předložen návrh doporučeného kácení a 
ošetření jednotlivých stromů. 
  
 ZÍSKANÁ DOTACE NA ZAMETACÍ TECHNIKU 

Obec obdržela dotační prostředky na pořízení techniky za účelem snížení prašnosti 
v obci Polevsko. Smlouva byla podepsána s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., Jiřetín 
pod Jedlovou za částku  2 655 950,- Kč, spoluúčast obce je 10 %. 
Jedná se o manipulátor (multikára) a traktor v jednom. 5 závěsných bodů 
(vpředu, uprostřed vpravo a vlevo, návěs a v zadní části) představuje vysněné 
předpoklady pro použití nejrůznějších zařízení. Model lze například osadit 
mulčovacím ramenem nebo zastřihovačem plotů, zametací nástavbou se skrápěním a 
vysáváním, rotačním či cepovým mulčovačem, žací lištou s bočním výhozem s 
možností sběru do 1600 litrového koše. Při nasazení během zimní sezóny lze tento 
model doplnit standardní nebo šípovou sněhovou radlicí, kdy překvapí jako 
suverénní pomocník při odklízení sněhové nadílky. Možnost posypu komunikací. 
Obec již uhradila zálohu na zametací stroj, v měsíci březnu bude vůz předán obci. 

 
 

 





Společná řešení pro původní péči o krajinu

Obec Polevsko iniciovala v rámci Svazku obcí realizaci projektu s názvem „Společná řešení pro původní 
péči o krajinu“, který je nyní dokončen. Kromě kompletní inventarizace dřevin na veřejných prostranství 
v majetku naší obce, jsme získali i odborné posouzení stavu dřevin. To bude sloužit jako podklad pro 
navazující část projektu, kdy by se navržené zásahy měly realizovat.

Podrobný popis projektu
Hlavní cíl projektu:
Cílem projektu je rozvíjení přeshraniční spolupráce místních samospráv v oblasti péče o krajinu, 
zaměřené především na problematiku ochrany a obnovy historické krajiny při současném zachování 
charakteru kulturní krajiny. Budou hledány společné návrhy konkrétních opatření pro řešení daných 
problémů.
Realizace: předběžně leden 2014 – prosinec 2014
Obsah projektu:
1. Revitalizace odvodňovacího systému s cílem regulace vodního hospodářství
2. Zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové populace na veřejně přístupných
plochách dotčených obcí na obou stranách hranice. Návrhy lokalit pro výsadbu
stromů a obnova historické tvorby krajiny.
Revitalizace odvodňovacího systému s cílem regulace vodního hospodářství
Území obce Lohsa bylo v minulosti pokryto rozvětveným systémem příkopů a odvodňovacích kanálů. 
Vlivem aktivní důlní činnosti v Lužici a kvůli masivnímu odvodňování se stav povrchových vod výrazně 
snížil. Došlo k vysušení a zanesení stávajícího systému příkopů a kanálů, takže již nejsou funkční. Kromě 
funkce regulace vodního hospodářství sloužil tento systém také jako krajinotvorný prvek. Po ukončení 
těžby hnědého uhlí došlo k plošnému vzestupu povrchových vod.
Obce na území Svazku obcí Novoborska řeší v posledních letech stále častěji zvýšené riziko povodní v 
obcích při přívalových deštích. Pro zajištění účinných preventivních protipovodňových opatření je potřeba 
provést vyhodnocení stávajících srážko-odtokových poměrů, vytipovat kritická místa a navrhnou 
technická opatření.
Při obnovování systému příkopů musí být kladen důraz na přirozený koloběh vody, aby byla 
minimalizována rychlost proudění a s tím související nebezpečí povodní. Také je potřeba nabídnout 
původním druhům zvěře a rostlin možnost opětovného osídlení regionu. Oba partneři budou společně 
hledat možná řešení problémů v této oblasti.
Historické uspořádání krajiny
Stromové aleje, háje ovocných stromů a stromy solitéry vytvářely vzhled místních částí obce Lohsa i 
jednotlivých obcí sdružení Novoborska.
Fragmenty alejí je možné zčásti ještě rozpoznat. Vlivem stáří jednotlivých stromů a také vlivem životního 
prostředí (bouře, zatížení sněhem apod.) došlo k výraznému prořídnutí těchto krajinotvorných prvků. 
Stanovené plánování a tvorba historického uspořádání krajiny klade zvláštní důraz na vyvážený poměr 
sídelních ploch a volných prostranství. Slouží jako návod pro tvorbu místních a propojovacích cest, pro 
ochranu přirozené životní základny, pro vytváření vzhledu místa a krajiny stejně jako pro sociální a 
kulturní potřeby lidí. Zde budou používány typické druhy stromů včetně starých ovocných druhů. Kromě 
vytvoření potřebných rámcových podmínek budou realizovány zejména následující aktivity:
1. Vytvoření společné přeshraniční struktury pro obnovu původního krajinného rázu
Dlouhodobým cílem je vytvoření přeshraniční kooperační sítě, která bude v první fázi sloužit pro realizaci 
projektu, po jeho skončení to bude platforma pro další strategické plánování a pro realizaci konkrétních 
investičních opatření.
Součástí této kooperační sítě bude řídící výbor, složený ze zástupců dotčených samospráv (4 osoby DE, 4 
osoby CZ). V rámci projektu se řídící výbor sejde 2x na české a 2x na saské straně. Dále budou ustaveny 
2 odborné pracovní skupiny, zaměřené na téma:
- krajinná tvorba a zeleň na veřejných prostranstvích
- regenerace vodního hospodářství v obcích
2. Vypracování Přípravné studie pro zhotovení společného strategického dokumentu „Společná rozvojová 
strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí“
Přípravná studie bude obsahovat výsledky práce 2 odborných pracovních skupin – návrhy konkrétních 
opatření zaměřených na nápravu necitlivých zásahů do krajiny z minulosti na obou stranách hranice. Jako 



podklad pro práci odborných pracovních skupin budou dodavatelsky vypracovány odborné posudky k 
dané oblasti vždy pro každou národní část zvlášť. V rámci tohoto projektu je možné z časových a finanční 
důvodů vypracovat pouze přípravnou studii zahrnující uvedené 2 oblasti. Společný strategický dokument 
bude vypracován v návaznosti na přípravnou studii a bude zahrnovat všechny oblasti týkající se tvorby 
krajiny (bude to časově i finančně podstatně náročnější). Bude tak vytvořen základ pro následné 
zpracování „Společné rozvojové strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském 
příhraničí“, která se stane důležitým dokumentem pro dlouhodobé
přeshraniční regionální plánování a rozvoj.
3. Zhotovení společné populárně naučné publikace o původním vzhledu krajiny v českosaském příhraničí
Tato publikace bude určena široké veřejnosti i zástupcům dalších místních samospráv a bude populárně 
naučným způsobem prezentovat smysl hledání společných řešení pro původní tvorbu krajiny a také 
představí výstupy projektu. Bude k dispozici v tištěné formě a také v elektronické verzi na DVD a na 
internetu.
4. Oganizace 2 společných přeshraničních konferencí
Zahajovací konference bude uspořádána na německé straně pro ustanovení plánované přeshraniční 
platformy a představení plánů a cílů její činnosti. Závěrečná konference bude uspořádána na české straně v 
nově vybudovaném setkávacím centru v Novém Oldřichově a budou zde zejména prezentovány výstupy 
projektu a plány vytvořené společné struktury pro další období. Organizátoři obou konferencí budou také 
úzce spolupracovat s dalšími orgány činnými v rámci ochrany životního prostředí a péče o krajinu. 
5. Opatření pro zajištění povinné publicity:
- společná publikační činnost (již výše uvedená společná populárně naučná publikace)
- informace na internetu (www.novoborsko.cz, www.lohsa.de)
- prezentace projektu a jeho výstupů v tisku
- informace o financování projektu z prostředků EU na každé společné akci
6. Průběžná činnost společného projektového týmu, který zajišťuje společnou přípravu projektové žádosti 
a dále potom společnou realizaci všech plánovaných opatření a administraci projektu vůči poskytovateli 
dotace.

7. Celkové náklady projektu činí  112.716 Eur z toho dotace 90%, tj. 101.443 Eur.

Zažít vrcholy 

V úterý 16. září 2014 proběhlo slavnostní 

zakončení projektu Zažít vrcholy, které se 

uskutečnilo v podobě okružní cesty po 

výstupech tohoto projektu nazvané „Po 

stopách projektu Zažít vrcholy“. 

Závěrečného slavnostního zakončení se 

účastnili starostové členských obcí Svazku 

Novoborska, zástupci médií a pozvání přijal 

i Ing. Josef Žid z Ministerstva pro místní 

rozvoj, který velice ochotně poskytoval i 

rozhovory. 

 

Byly představeny vybudované turistické dřevěné přístřešky, budova technického zázemí na 

Polevsku, technika na údržbu lyžařských tras, turistické mapy další drobnější výstupy, 

kterými byly všichni zúčastnění podarováni na památku.  



Na hradě Oybin na účastníky čekalo malé 

překvapení v podobě průvodkyně v dobovém 

kostýmu. Paní průvodkyně se představila 

jako paní Brunhilda, která již 600 let 

spravuje tento hrad a všechny pozvala k 

prohlídce hradu.  

Během prohlídky jsme se dokonce 

„rozrostli“ i o pár dalších účastníků 

nepatřících k naší výpravě. Výklad byl velmi 

zajímavý a veselý, že všem utekla plánovaná 

hodinová prohlídka jako voda.  

 

Vzhledem k úspěšnosti a finančním úsporám české strany, zejména ve výběrovém řízení na 

pořízení techniky na údržbu lyžařských tras, došlo k významným úsporám, které jsme tak 

mohli poskytnout německé straně na chybějící financování dalších potřebných úprav hradu 

Oybin, a to bez nutnosti navyšování finančního rozpočtu projektu. Tato naše společná snaha 

byla podpořena i poskytovatelem dotace. 

Jsme rádi, že jsme tímto mohli přispět k dočerpání plánovaných dotačních prostředků projektu 

bez nutnosti vracet nevyčerpané prostředky zpět EU.  

 

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE : BYL , JAKO V JIŘÍKOVĚ 
VIDĚNÍ  
Uvedené rčení se používá, když se náhle ocitneme v nečekané situaci či prostředí. Kde se 
však vzal Jiřík a jeho vidění? Ve 14. století byla sepsána rozsáhlá latinská skladba Visio 
Georgii. Její český překlad pod názvem Jiříkovo vidění se ihned stal populárním lidovým 
čtením. Je to příběh rytíře Jiříka z Uherské země, kterého král jmenoval vladařem nad 
městem Troja v zemi Neapolské. Je patrné, že si autor či překladatel s historií a 
zeměpisem hlavu příliš nelámal. Jiřík vládnul krutě a nespravedlivě, ale nakonec svých 
činů litoval a vydal se na dlouhou kajícnou pouť. Došel do dalekého Irska, kde na slavném 
poutním místě dodnes stojí klášter sv. Patrika. Poblíž tohoto kláštera se nalézala jeskyně, 
jež měla být vstupem do pekla. Jiřík se tam vypraví, jeho cesta má třicet zastavení, tedy 
vidění.  

Jiřík vidí:  

„….. tři tisíce ďáblů v podobách rozličných zvířat, jako lvové, medvědové a tak dále, z 

jejich úst veliký oheň a smrad vycházel……“ Dále pak : „…… uprostřed bylo jedno veliké 

kolo železné, ohnivé a v něm plno hřebů nabito, kterými tisíc ďáblů točilo, a tak bez počtu 

duší tím točením rozsekávali ….“ Jiné a další hrůzy vidí Jiřík na své cestě. Tento 

středověký populární thriller si svou oblibu udržel velmi dlouho. 



                         

 
 
 
 
 

V měsíci prosinci významné jubileu oslaví: 
 

Marie Boháčová 
 

Srdečně blahopřejeme 
 



JÍZDNÍ ŘÁD 
Od neděle 14.12. platí nové jízdní řády železniční a linkové autobusové 
dopravy. 
 
Trasa                                        Číslo spoje   Změna 
Nový Bor – Polevsko - Kytlice       500 482           Úprava časových poloh dopoledních spojů 
č.16 a 19; Rozšíření počtu zastavování v zast. Nový Bor, Crystalex 

 



  
Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů !! 

Poznáte kde se nacházela tato nemovitost?? 







Bohatá tombola 
Překvapení

13. 2. 2015 od 20.00 hod.
na sále hostince

XI. 

Vstupné: 250,- Kč
IMPULZ
K tanci a poslechu hraje skupina

Prodej vstupenek bez rezervace v hostinci.
info: 737 988 697, e-mail: hostinecpolevsko@seznam.cz

Srdečně všechny zveme

pořádají

Obecní úøad Polevsko
&HOSTINEC A PENZION

NA KŘ IŽOVATCE



              

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEVSKO
471 16   Polevsko 167

pořádá
ZÁPIS ŽÁKŮ DO

 1. ROČNÍKU 

Oznamujeme rodičům dětí narozených a starších dětí, kterým 
byl udělen odklad školní docházky, že zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 
2015/2016 se koná v budově školy v 2. patře  v pondělí

od 14.00 do 17.00 hodin.

od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 

v NAŠE ŠKOLA MÁ SPORTOVNÍ ZAMĚŘENÍ – PLAVÁNÍ, LYŽOVÁNÍ, MÍČOVÉ 
HRY, TURISTIKA, ATLETIKA

19. ledna 2015

v ANGLICKÝ JAZYK VYUČUJEME  OD 1. ROČNÍKU

v JSME ŠKOLA RODINNÉHO TYPU  S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSPUTEM  A 
ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA POD VEDENÍM 
RODILÉHO MLUVČÍHO Z USA

v VELKOU POZORNOST VĚNUJEME EKOLOGII A PŘÍRODĚ
v POŘÁDÁME PESTROU NABÍDKU ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ – JAZYKOVÉ 

KROUŽKY ANGLIČTINY A NĚMČINY, KROUŽEK VAŘENÍ, TANEČNÍ 
KROUŽEK, SPORTOVNÍ KROUŽEK A DALŠÍ

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz (nebo jiný doklad o své totožnosti).  
Nevyhovuje-li Vám tento termín, je možné telefonicky nebo osobně dohodnout s ředitelkou školy jiný 
termín zápisu nejpozději do 15. února 2015. 

Informace Vám rádi poskytneme na tel.:  604 968 15



a potěšili se jeho vánoční atmosférou. Dovolím si připojit  
jednoduchou báseň, která v sobě skrývá to, co bych Vám  
chtěla přát… 
Hodně štěstí, neboť je krásné, 
Hodně zdraví, neboť je vzácné! 
Hodně lásky, neboť je jí málo 
a vše další, co by za to stálo…. 
Krásné vánoční svátky! 
 
                                                                                  Martina Rašínová 

  starostka obce  

 

 
 

 
          Milí občané, 

adventní čas je tady. Prožijte ho tak, aby nám jen tak  
neproplul mezi prsty, abychom si ho užili, vychutnali  

Dovolená na obecním úřadě

22 .12. 2014 – 2.1. 2015  dovolená
od 5. 1. 2015 – běžná pracovní doba

V mimořádně naléhavých případech se lze obrátit na tel číslo:
606/907688 Martina Rašínová, starostka obce

                 



                  
 

ID datové schránky:   v2ub435 

úední hodiny úadu:

 

PO a ST  08,00 hod. – 17,00 hod.

   
bankovní spojení:

 

18629421/0100 KB Nový Bor 

telefon:  487/727731, 606/907688 

 

 
 

 


