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Foto Ústecká televize leden 2017

Vážení občané, 
starý rok 2016 je již historií. Dovolte mi, abych Vám všem, co 
nejsrdečněji popřála jen to nejlepší, a především hodně zdraví a štěstí do 
nového roku 2017. Rok s magickou sedmičkou bude rokem, ve kterém 
nás opět čeká celá řada životních rozhodnutí, úspěchů, událostí, které nás 
jistým způsobem ovlivní a budou nás nadcházejícím rokem provázet. Ke 
zvládnutí toho všeho, co nás v novém roce čeká, Vám přeji mnoho 
energie, sil, kompromisů a taky úsměvů, vstřícnosti a optimismu. 
Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli svou pomocí k 
rozvoji naší obce a to už v jakémkoliv směru, vážím si jí a těším se na 
další spolupráci.

Martina Rašínová
starostka



      
ZÁPIS 

ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 21. 12. v   18.00 hodin v zasedací místnosti  Obecního úřadu

Přítomni: Martina Rašínová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek, Tomáš Romanovský,  Petr Ziml, Lenka 
Panušková, Petr Staňa, Mgr. Elena Průchová, Ing. Rainer Lischka
Omluven: Ing. Socha Tomáš, 
Program:
1.   Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.   Kontrola úkolů
4.   Projekt „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu spolupráce Česká
      republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.
5.   Vypořádání pozemků po stavbě komunikace III/26318
6.   Rozpočtové opatření č. 4
7.   Rozpočet 2017 
8.   Rozpočtové opatření v závěru roku 2016
9.   Výběrové řízení „Svoz odpadů obce Polevsko“
10. Různé
11.  Diskuse
12.  Závěr 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 10             Proti 0                   Zdrželi se 0

2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu  Ing. Lischku a p. Marouška, zapisovatelem 
Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0

3.   Kontrola úkolů
Odkanalizování části obce Jedličná. 
Dne 23. 11. se uskutečnilo jednání se zástupci SVS a.s. Ing. Zachariášem Alešem – ředitelem odboru správy 
majetku a zástupce SčVK Ing. Blažkem ředitelem pobočky Liberec. SČVK zaslal 2. 12. 2016 stanovisko ve 
věci předloženého Hydrogeologického posudku Polevsko – lokalita Jedličná.  „Citujeme z dopisu SČVKu“ - 
stanovisko pro RD čp. 178, č.p. 201,č.p. 215, č.p. 216, č.p. 214 a č.p. 207 – z možných variant přichází v úvahu 
vypouštění předčištěných OV do vod povrchových vzhledem k relativnímu dosahu povrchového toku.
Další variantou by mohla být akumulace splaškových vod v individuálních bezodtokových jímkách s 
podmínkou jasně deklarovatelného nakládání s OV (vyvážení veškerých OV na centrální ČOV).

Vypuštěné OV na pozemku p.č.č 815/1 č.p.204 se dle předloženého průzkumu jeví jako podmínečně přípustné 
– pouze v případě, že navrhované DČOV bude doplněna na výstupu o další stupeň čištění (zemní filtr, kořenová 
čistírna).

Vypuštění OV u RD ev.č. 16, č.p. 206 , č.p. 217 a č.p. 218 v k. ú. Polevsko není vzhledem k příliš mělkému 
hloubkovému dosahu provedené sondáže možné vydat stanovisko.
Vydání konečného stanoviska pro tyto pozemky – nemovitosti bude možné až po předložení doplňkového HG 
průzkum, kterým by bylo možné vyloučit přímé vypouštěné OV do vod podzemních.

Úkol trvá.
Lyžařský areál – na minulém zastupitelstvu byly zastupitelé seznámeni s náměty na rozvoj lyžařského areálu 
v Polevsku a pověřili starostku oslovení Stadionu TJ Nový Bor se záměry obce na provozování a rozvoje 
lyžařského areálu. Obec obdržela dopis od TJ Stadionu, ve kterém TJ Stadion vítá nabídku obce na společnou 
spolupráci. 

Bude svolána schůzka se zástupci TJ Stadionu a zastupiteli, na které bude představen záměr obce.
Úkol trvá.



4. Projekt „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu spolupráce
    Česká  republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Obec připravuje podání dotace na údržbu zeleně v obci, včetně vybudování arboreta (přírodního parku) v 
bývalé rokli u kostela, výstavbu technického zázemí za obecním úřadem a pořízení techniky na údržbu 
zeleně (nákup traktoru),  v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. 
Obec má přeshraničního partnera město  Bernstadt.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje účast obce Polevsko na projektu „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu "Letět se včelami k sousedům“, realizovaném z prostředků 
Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 mezi lead partnerem Obec 
Polevsko a projektovými partnery Obec Okrouhlá, Město Bernstadt a.d.E. a organizacemi Lebens(T)räume 
e.V. a Entwicklungsgesellschaft NOL mbH.

Spolupráce se týká zajištění společné péče o krajinu, zachování biodiverzity v příhraničí a vytvoření 
dlouhodobého prostředí pro udržení a zvýšení rozmanitosti druhů.

Usnesení k financování projektu a zajištění vlastního podílu

potvrzuje účast Obce Polevsko na projektu "Letět se včelami k sousedům“  v rámci Programu spolupráce 
Česká republika- Svobodný stát Sasko 2014-2020 s celkovým rozpočtem pro Obec Polevsko ve výši max. 
305 000,- €  (7 625 000,-), z toho částka připadající na vlastní podíl obce Polevsko činí (10 % z 
celkové částky) 30 500,- €  (762 500,- Kč). 

ZO schvaluje vyčlenění částky z rozpočtu Obce Polevsko ve výši max. 305 000,-.€ pro realizaci projektu a 
zajištění potřebného předfinancování.

ZO schvaluje vyčlenění částky z rozpočtu Obce Polevsko ve výši 30 500 € pro zafinancování vlastního 
podílu obce na realizaci projektu.

ZO pověřuje Ing. Ivu Hubnerovou k vypracování žádosti o dotaci a včetně celého řízení projektu „Letět se 
včelami k sousedům“ dle předložené nabídky.

ZO pověřuje starostku obce a místostarostu obce k podepisování žádosti o dotaci a všech  příloh potřebných 
pro podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0

5. Vypořádání pozemků po stavbě komunikace III/26318
Obec obdržela dopis od KSSLK se žádostí o výkup nově vzniklé parcely p.č. 422/9 o výměře 83 m2 v k. ú. 
Polevsko.  V roce 2014 byla k této stavbě sepsána smlouva o možnosti provést stavbu č. 2014280/D, v rámci 
opravy silnice III/26318 Polevsko – Prácheň. Jedná se o zaměření skutečného stavu, na tomto pozemku se 
nachází část silnice III/26318. KSSLK nabízí 40,- Kč za m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili majetkoprávní vypořádání pozemku p.č.č 422/9 o výměře 83 m2 v 
k. ú. Polevsko s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Československé 
armády 4805/24, Jablonec nad Nisou s kupní cenou 40,- Kč/m2..
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0

6. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitele projednali rozpočtové opatření č. 4 -  příjmy 435 798,- Kč, výdaje 1 195 525,71,- Kč, změna stavu 
759 727,71,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 4 -  příjmy 435 798,- Kč, výdaje 1 195 525,71,- 
Kč, změna stavu 759 727,71,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0



7.   Rozpočet 2017
Zastupitelé projednali přebytkový rozpočet na rok 2017 – příjmy 5 784 263,- Kč, výdaje 4 295 720,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili přebytkový rozpočet na rok 2017 – příjmy 5 774 263,00  Kč
, výdaje 4 279 120,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0

8.   Rozpočtové opatření v závěru roku 2016
Obec má koncem roku 2016 obdržet dotaci na opravu fotbalových kabin a doplatek dotace na výstavbu 
chodníku podél silnice III/26318. Z tohoto důvodu starostka požádala zastupitelé o pravomoc v rozsahu 
vyhotovení a provedení posledního rozpočtového opatření v koncem roku 2016 na starostku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko schválilo na  základě ustanovení §84, odst. 4 zákona  č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 
delegování pravomoci v rozsahu vyhotovení a provedení posledního rozpočtového opatření v roce 
2016 na starostku obce.
Výsledek hlasování: Pro 0                Proti 0                   Zdrželi se 0

9. Výběrové řízení „Svoz odpadů obce Polevsko“
Obec v rámci Svazku obcí Novoborska vypsala výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), zadávané dle § 31 zákona tj. 
zadavatel v tomto výběrovém řízení nepostupuje v zadávacím řízení dle zákona, ale je povinen dodržet základní 
zásady zákona podle § 6 zákona, s názvem „Svoz odpadů obce Polevsko“. 
Seznam oslovených dodavatelů datovou schránkou, současně bylo zveřejněno na stránkách obce.

AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. – Pražská 1321/38 a, Praha 10  
Marius Pedersen a.s. – Průběžná 1940/3, Hradec Králové  - omluvili se      výběrového řízení
Compag CZ, s.r.o. – V Lukách 95, Mimoň

Provedením úkonů souvisejících s otevíráním obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
byla pověřena hodnotící komise:

 Bc. Marcela Novotná – starostka obce Nový Oldřichov
     Ing. Petr Ullrich         – starosta    obce Radvanec
     Martina Rašínová      – starostka   obce Polevsko
     Ing. Jan Sviták           – starosta     obce Prysk
     Dagmar Novotná       – starostka   obce Mařenice

Na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného hodnotící komisí ustanovené v rámci výběrového 
řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu § 31 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s názvem „Svoz odpadů obce Polevsko" zadavatel v souladu s usnesením zastupitelstva obce 
rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky takto. 

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky hodnoceny

Nabídka pořadové číslo 1 
Jméno a příjmení: COMPAG CZ, s.r.o. 
Místo podnikání: V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň
Právní forma:     společnost s ručením omezeným
IČ: 62241630

Nabídka pořadové číslo 2 
Jméno a příjmení: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 
Místo podnikání: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Právní forma:     společnost s ručením omezeným
IČ:  49356089



Výsledek hodnocení - nabídky byly vyhodnoceny v tomto pořadí (ceny s DPH):

1. Nabídka poř. č. 2 – AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 1 755 496,40 Kč                                                                          

2. Nabídka poř. č. 1 - COMPAG CZ s. r. o.  -                            1 894 756,68 Kč   
Jedná se o ceny na čtyři roky. Obec doplácela na odpady každý rok cca 39 000,- Kč.
V roce 2017 bude obec doplácet 148 874,- Kč (tříděný odpad, bioodpad, velkoobjemové kontejnery a 
nebezpečný odpad).  Cena na obyvatele je 750,- Kč.
Celkové výdaje obce na odpady:

rok Celkové výdaje na svoz TKO
2016 290 000,- Kč
2017 438 874,10 Kč

Přehled poplatku na svoz TKO od roku 2006:

rok poplatek
2006 360,- Kč
2007 465,- Kč
2009 - 2012 500, Kč
2013 - 2016 600,- Kč
2017 750,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavřít Smlouvu na svoz odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o, Pražská 132/38a, 102 00 Praha 10 a současně pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Roční poplatek na obyvatele a rekreační objekt je stanoven na 750,-Kč. Současně schválili OZV č. 2/2016 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Výsledek hlasování: Pro 6                Proti 0                   Zdrželi se 4 

10.  Různé
Příspěvek na obědy seniorům - cena oběda 70,- Kč ,z toho  46,- Kč hradí senioři, 24- Kč hradí obec. Od ledna 
2017 je cena oběda 80,50 Kč. Navýšení o 10,50 Kč.
Seniorům se zvedne cena za oběd o 7,- Kč a obci o 3,50,- Kč. 
Celkem – senioři 53- Kč, obec 27,50 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili navýšení finančního příspěvku obce z 24,- Kč na 27,50 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0

Starostka informovala zastupitele o žádosti sl. Aleny Heinrichové o pronájem 1x týdně místnosti v 1.patře na 
cvičení jógy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili bezplatný pronájem zasedací místnosti  v 1.patře, náklady na výtop ve výši 
120,- za jednu lekci.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdrželi se 0

V Polevsku     22. 12. 2016

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová

Ověřovatelé:  Ing. Rainer Lischka                                   Jan Maroušek

  Jaroslava Hájek                                                                   Martina Rašínová
místostarosta obce                                                                   starostka obce





Obec je neustále dotazována veřejností na budoucí fungování  lyžařského areálu v katastru obce Polevsko ve 
správě TJ Stadion Nový Bor. Veřejnost má historicky mnoho výhrad nad fungováním a způsobem  
provozování areálu, ale nyní se k výhradám připojily  i obavy nad podobou a stavem tohoto areálu a obec je 
dotazována, jakým způsobem probíhá a bude probíhat provoz v následující zimě a v letech následujících. 

Z tohoto důvodu obec oslovila v listopadu 2016 TJ Stadion Nový Bor k podání vysvětlení důvodu současného 
„neutěšeného stavu lyžařského areálu“, jak v budoucnu plánují zlepšit tento stav, dále k předložení průkazu 
způsobilosti lyžařského vleku k provozu podle přechod. ust. § 191/2006 Sb. a protokolu o prohlídce a zkoušce 
lyžařského vleku vykonané osobou odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených 
technických zařízení v provozu podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 
odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, s 
příslušným oprávněním.  Současně zastupitele pověřili pana Petra Správku, k předjednání záměru s 
dotčenými orgány a majiteli pozemku.

Pro Vaši informaci zveřejňujeme dopisy:

Pan
Jiří Našinec
předseda
Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s
Smetanova 387
473 01  Nový Bor

                                                                  V Polevsku dne 28. 11. 2016 
Vážený pane předsedo,

jelikož se v současné době množí mnoho dotazů od občanů a návštěvníků obce směřujících k velké obavě o 
stavu, budoucnosti a způsobu fungování lyžařského areálu v našem katastru, dovolte mi, na základě pověření 
zastupitelstva ze dne 23.11.2016, se na Vás níže obrátit s položenými dotazy, jejichž zodpovězení, formou 
Vašeho písemného stanoviska,  nám umožní reagovat na adresované dotazy občanů. 
   
Vážený pane předsedo, obec v posledním letech nezaznamenala účinnou aktivitu členů TJ Stadion Nový Bor 
z.s. na údržbě, opravě, modernizaci a provozu areálu. Jsme si vědomi i nepříznivých klimatických podmínek v 
posledních letech, ale přesto žádáme o zodpovězení.

1. Jaké jsou důvody současného „ neutěšeného stavu lyžařského areálu“? 

2. Má TJ Stadion Nový Bor, z.s. reálný plán revitalizace současného stavu s cílem zajištění odpovídajících 
podmínek sportovcům, školám a široké veřejnosti?

3. Dále pak, obec jako zřizovatel ZŠ a MŠ Polevsko mým pověřením Vás žádá, o předložení průkazu 
způsobilosti lyžařského vleku k provozu podle přechod. Ustanovení § 191/2006 Sb.  a protokolu o prohlídce a 
zkoušce lyžařského vleku vykonané osobou odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek a zkoušek 
určených technických zařízení v provozu podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní 
a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, s 
příslušným oprávněním. Protokol musí být vyhotoven v souladu s metodickým pokynem Ministerstva 
dopravy uveřejněným ve Věstníku dopravy č. 16/1997. A to z důvodu, ochrany zdraví občanů a dětí obce 
Polevsko.

Dále pak upozorňujeme, že obec jakožto vlastník pozemku p.č. 887/1 nemá v současné době vyřešený 
nájemný vztah s TJ Stadion Nový Bor, z.s., k výše zmíněnému pozemku. 

Závěrem bych Vás ráda obeznámila, že obec je připravena jednat o případné revitalizaci areálu, s prioritou 
rozšiřování sportovních a rekreačních aktivit, s důrazem na kvalitní občanskou vybavenost a zároveň však se 
zachováním možnosti sportovní výchovy mládeže i pro TJ Stadion Nový Bor, z.s..

Lyžařský areál



S ohledem na Vaše letité zkušenosti v provozování areálu a výchovy mládeže očekáváme 
zodpovězení našich dotazů a následně konstruktivní spolupráci v našem jednání. 

S přátelským pozdravem

Martina Rašínová 
starostka obce 



NOVINKA PREZENTACE OBCÍ NOVOBOSKA!

Představujeme Vám nový produkt "Cestujeme Novoborskem" - jedná se o originální prezentaci regionu. Pod 
následujícím odkazem máte možnost prohlédnout si obce, a to nejen z reálného pohledu (virtuální prohlídka), 
ale také z ptačí perspektivy prostřednictvím dronových záběrů. Celá prezentace je interaktivní, zahrnuje 
videa, texty, fotografie, odkazy na mapový server a související webové stránky. Velmi povedený je také 
filmový spot, který Vás provede celým Novoborskem. 
Věříme, že  Vás procházka po krásách letního Novoborska zaujme a potěší! 

http://www.infopromotion.cz/novoborsko/

Dále na stránkách obce  se nachází prezentace SKI Polevsko.www.polevsko.info

OPRAVA SILNICE POLEVSKO x KYTLICE

Obec po několikaleté urgenci Krajské správy silnic Libereckého kraje, byla úspěšná a dosáhla opravy v letních 
měsících 2017 silnice Polevsko – (od parkoviště na návsi)  x Kytlice (křižovatka Kytlic, Svor, Polevsko) k 
celoplošné opravě této silnice.

Plně věříme, že KSSLK dodrží své slovo a silnici se podaří opravit v co nejkratším čase.

http://www.polevsko.info/


BEZPEČNOST NA SILNICÍCH PRO NAŠE DĚTI

V tmavých zimních měsících je snížená viditelnost. Reflexní prvky mohou zachránit i život. Platí to hlavně při 
chůzi na krajnici. Pořiďte Vašim dětem reflexní pásku. Nejlépe je, ji navléknout na nohu, kdy při chůzi jasně 
zviditelní osobu na komunikaci. Zabráníme tím leckdy zbytečným dopravním nehodám

V obci se nachází čtyři stanoviště, kde je možné do kontejnerů odkládat tříděný odpad. Na návsi, u požární 
zbrojnice, Klůčky a u Polmů. Při odkládání tohoto odpadu Vás žádáme, abyste odpad do kontejnerů odkládali 
zmačkaný, krabice roztrhané, nápojové kartony slisované apod., dále pak žádáme, aby byl odpad odkládán do 
kontejneru, a ne mimo něj. Po místním prošetření bylo zjištěno, že lidé odkládají do kontejneru celé krabice 
nebo odpad vcelku a ten pak zabere tolik místa, že je kontejner okamžitě plný.

 Děkujeme za vstřícnost.

TŘÍDĚNÝ ODPAD 

ZIMNÍ ÚDRŽBA 
Jak jistě víte, obec opustil pracovník obce, který mimo jiné zajištoval zimní údržbu. Nyní je na této pozici nový 
pracovník, do jehož pracovní náplně zimní údržba také spadá. Jistě se velmi snažil zachovat stávající systém a 
uspokojit v tomto směru veškeré potřeby obce. V rámci vzájemné spolupráce jsem Vás chtěla požádat o 
shovívavost – pokud se stalo, že nebylo propluhováno podle stávajících zvyklostí, nebo byl určitý úsek 
opomenut. 
Bohužel se nikdy nezavděčíme všem, ale přesto Vás žádám o pochopení, opravdu pluhování celé obce, není 
tak jednoduché jak se na první pohled zdá.

Velmi děkuji p. Kacafírkovi, který pro obec údržbu vykonává. K této činnosti totiž patří ochota, šikovnost a 
tolerance. Stejně tak jako tolerance nás všech v nepřízni počasí a kalamit. Vždyť tyto stavy trvají vždy max. 2 – 
3 dny, než se situaci ustálí.

Tak se ozvala pravá zima a zasypala celou naši republiku. Dopravu v Česku komplikuje sněžení, vítr i ledovka. 
Všichni silničáři měli nasazenou veškerou techniku. Jízda autem vyžadovala maximální opatrnost, stejně tak 
chůze. Zimní údržba v naší obci byla prováděna traktorem a ISEKOU s pluhem, k dispozici byla i  násypka 
určená pro posyp. V obci bylo možné sypat drobným kamínkem, sůl je v naší oblasti CHKO zakázána. Krajské 
operační a informační středisko podává obci zprávy a informace, které získá od Českého 
hydrometeorologického ústavu, zejména, když je tímto subjektem vydána výstraha. Nelze komunikace sypat, 
když sněží a sněžení je předpovídáno. Nelze sypat, když prší, teploty jsou na nule a déšť na silnici okamžitě 
mrzne. Posyp přikryje nová vrstva ledu. Po ustálení počasí obec sype. Při nadílce sněhu, která se nasypala 



nelze řešit zasypané vchody, brány, branky. Majitel domu si musí vzít lopatu a sníh si odházet. 
A proč se pluhuje seshora, sesdola, směr do kopce či z kopce jsme si již podrobně vysvětlovali na veřejných 
zasedáních zastupitelstva i v našem obecním občasníku. Ti, co v zimě naše komunikace udržují, jistě nikomu 
nedělají naschvály a nehrnou sníh bezmyšlenkovitě. Nelze komunikace udržovat ani v případě, že fouká vítr a 
tvoří se ohromné sněhové jazyky. Obec k této údržbě nemá potřebnou techniku, potřebná technika nedostačuje 
ani při údržbě dálnic a silnic I. třídy. 
Sněžení a zimní počasí je neovlivnitelné, sníh ani není obce, ani jí nepatří, nemá za něj žádnou zodpovědnost. 
Obec se snaží zmírnit následky takového počasí a to zimní údržbou. Pokud by do obce přijela záchranná služba 
a nedostala se k místu, které je položené v příkrém kopci, nelze to vytýkat obci. Naše obec svou nadmořskou 
výškou je horskou obcí, kde je zimní údržba složitá. Stejně tak jako na horách se záchranná služba do určitých 
míst v době kalamit nedostane taky. V tom případě bychom všemi možnými silami záchranné službě pomohli 
zraněného či nemocného k sanitce snést apod. 

Co ovšem nejvíce komplikuje údržbu komunikací, jsou stojící vozidla na komunikacích. Traktor s pluhem v 
daných místech neprojede a tak se stane, že není proplánována třeba celá komunikace. Vozidla nemají na 
komunikacích stát, každý má svůj pozemek. Otázka typu: A kam si mám to auto dát? Obec odpovídá: Na svůj 
pozemek. Občan občanovi či přímému sousedovi blokuje možnost dostat se do práce, protože není 
propluhováno a to díky stojícímu autu na komunikaci.



      Foto Marek Jirsák 2017

ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH TRAS NA 
NOVOBORSKU A ČESKOLIPSKU

Letošní sněhová nadílka přála zimním sportům, a proto  byla připravena pro nadšence běžek úprava cyklostezky 
Varhany. V rámci spolupráce se SKI Polevsko a svazkem obcí Novoborska byla na cyklostezce běžecká stopa. 
Tratě a okruhy pro běžecké lyžování na Polevsku upravuje právě SKI Polevsko. Upravené okruhy pro běžecké 
lyžování je možné sledovat na webových stránkách S KI Polevsko: http://www.skipolevsko.estranky.cz/, dále pak 
na facebooku Ski Polevsko, Obecní úřad Prysk – obec Prysk , Svazek obcí Novoborska a na stránkách 
www.polevsko.info.



2017 PŘEHLED PODANÝCH 
A PŘIPRAVOVANÝCH DOTACÍ



    Platby na rok 2017 

1) poplatek za TKO –   750,- Kč /obyvatele, rekreační objekt 

- pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat nádoba, pytle je možné si zakoupit 
na obecním úřadě

2) poplatek za psy– základní sazba 100,-Kč za 1. psa, důchodci 50,-Kč za 1. psa 
každý další pes 200,-Kč 

3) pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy, 

 

Všechny uvedené poplatky 
jsou splatné do

 31.3.2017
a to do pokladny OÚ v úředních hodinách

nebo převodem na účet obce
( OÚ přidělí variabilní symbol platby)

Opět se vracíme ke stále se opakujícímu problému psích exkrementů. Někteří lidé spoléhají na 
to, že v zimě prohřešek jejich mazlíčků skryje sníh, nebo dokonce pod sněhovou pokrývkou 
samovolně zmizí. Psi si nevybírají a nepořádek po nich zůstává prakticky kdekoliv. Pokud je to 
ovšem přímo u vstupu k cizí nemovitosti, opravdu je pohled na toto nehezký. Nyní tající sníh 
odkryl extrémní počet těchto výkalů a veřejné prostranství zdobí vzkazy vašich domácích 
mazlíčků. Lidé, kteří jsou majiteli psů, musí vědět, že za ně mají zodpovědnost. Pokud 
nezodpovědní pejskaři nechají po svých mazlíčcích nepořádek, jde o znečišťování veřejného prostranství, 
které si jiní hýčkají a udržují, aby žili v příjemném prostředí nejenom u sebe doma, ale i v nejbližším okolí 
jejich domu.

Obec nainstalovala po obci několik schránek určených na pytlíky na psí exkrementy, prosíme majitele pejsků o 
jejich používání. 

       

PSÍ EXKREMENTY NA SNĚHU



Kovářová Květa 80 let
Antoš Zdeněk 70 let

V měsíci únoru významné životní jubileu oslavili:
Dočekalová Alena 70 let

V měsíci březnu významné životní jubileu oslavili:
Špaček Jiří 70 let
Švajcr Josef 65 let

Spanilá Anna 65 let

V měsíci květnu významné životní jubileu oslaví:
Tejnerová Růžena 70 let
Kacafírek Milan 60 let

Srdečně blahopřejeme

V měsíci lednu významné životní jubileu oslavili:

Projekt „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu spolupráce Česká  
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Obec několik let připravovala projekt demolici stávající stodoly za Obecním úřadem a výstavbu nového 
technického zázemí sloužící na uskladnění techniky pro údržbu obce.
Bohužel z národních zdrojů nebylo možné sehnat finanční prostředky na tuto akci, z tohoto důvodu obec měla 
jedinou šanci, sehnat přeshraničního partnera a požádat o dotaci  v rámci programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Po několika letech se obci podařilo sehnat přeshraničního 
partnera  město Bernsatdt (za velké pomoci senátora  a starosty obce Okrouhlá  pana Jiřího Voseckého).  
Leadr partner je Obec Polevsko a projektovými partnery: 
Obec Okrouhlá, Město Bernstadt a.d.E. a organizace Lebens(T)räume e.V. a Entwicklungsgesellschaft NOL 
mbH.

Obec podala v březnu žádost o  dotaci na údržbu zeleně v obci, včetně vybudování arboreta (přírodního parku) 
v bývalé rokli u kostela, výstavbu technického zázemí za obecním úřadem a pořízení techniky na údržbu 
zeleně (nákup traktoru s nakladačem). 

V měsíci září – říjen bude probíhat vyhodnocení naší žádosti, držme si pěsti, aby naše obec byla úspěšná.



15. 5. 2017





ZŠ a MŠ Polevsko se stala pilotní školou a partnerem mezinárodního projektu

Představujeme vám mezinárodní projekt Loved Living Alphabet (Ma(i)lovaná
abeceda), jehož jsme součástí. Projekt je spolufinancován evropským programem

Erasmus+ a zabývá se unikátním pojetím abecedy, které výrazně ovlivní děti ve věku
3-8 let v přístupu k učení.

Metoda spojuje poznatky výzkumu mozku s kreativní sílou umění. V čem je
učení jiné? Proč přináší radost a úspěch nejen dětem? Děti se totiž učí abecedu

spontánně, aniž by si uvědomovaly, že se něco učí. To se děje vrozenou radostí z
objevování, což je přirozenější a rychlejší proces, než vědomá snaha někoho něco

naučit. Z toho plyne přirozený úspěch a tím získaná sebedůvěra, která je na počátku
učení velmi důležitá.

Naše spolupráce na projektu spočívá v zavedení metody do výuky
předškoláků a žáků prvních tříd, účast na tvorbě nové knihy „přirozené“ abecedy,

uvedení knihy na trh a vytvoření krátkého metodického filmu. V roce 2019 
zakončíme

projekt společně s dalšími partnery z Německa, Irska, Francie, Litvy, Rumunska a
Turecka mezinárodní putovní výstavou, na které budou prezentovány nové materiály

všech partnerů.
Věříme, že náš projekt bude úspěšný a bude přínosem nejen pro děti.

Za tým ZŠ a MŠ Polevsko
Mgr. Jana Szittyayová



Mezinárodní projekt Erasmus+

Jak jsme již informovali v předchozím vydání Polevského občasníku v naší škole 
úspěšně probíhá mezinárodní projekt Erasmus+ s názvem Zdravý životní styl. 

Základní škola je koordinátorem celého projektu. V listopadu loňského roku jsme u 
nás přivítali žáky a učitele z polského Tarnowa a mezi žáky, žákyněmi i učitelkami 

vzniklo velké přátelství. V současné době se připravujeme i my na první vycestování 
do zahraničí a to do francouzského Vesoulu. Ve Francii nás čeká opětovné setkání s 
kamarády z Polska a seznámení s francouzskými dětmi. I zde budeme plnit úkoly 

vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Máme připraveny sportovní soutěže, pro které 
naši skláři vyrobili odměny - poháry „Českého lva“a skleněné medaile pro 

sportovce. Toto vše nám zajišťují rodiče Vendulky Pavlíčkové – Michal a Jaruška
Pavlíčkovi. Žáci budou také vyrábět dárky ze skla pod vedením tatínka Dorotky - 

Zdeňka Kudláčka. Kromě sportu nás čeká také pokračování na přípravě zdravé 
kuchařky. Již v listopadu jsme společně vařili a vyměňovali si naše národní recepty a 
očekáváme, že i ve Francii budeme ve vaření pokračovat. Poslední návštěva bude do 

Polska v červnu tohoto roku. Na všechny aktivity spojené s tímto nevšedním projektem se 
velice těšíme. 

 Za tým ZŠ a MŠ Polevsko Mgr. Elena Průchová, ředitelka 

Loučení s polskými kamarády



Loučení doprovázely i slzičky



Maškarní karneval 5. 3. 2017

 více fotografií na www.skolapolevsko.estranky.cz







P O Z V Á N K A
******************************************************************************

Vážení majitelé pejsků a kočiček !
Jako každý rok, tak i letos Vás zveme k povinnému (psi) a dobrovolnému (kočky)

očkování proti   v z t e k l i n ě ,
které se bude konat  ve středu 5. 4. 2017

v době od 17.15 do 17,45 hodin
v prostoru autobusové čekárny na otočce autobusu v Polevsku.

Vezměte s sebou očkovací průkaz zvířete, nezapomeňte na obojek, vodítko, 
náhubek, kočičku přineste nejlépe v síťovce.

Cena 140,- Kč

Pokračujeme ve zveřejňování starších záběrů !!

Poznáte, kde se nacházela tato nemovitost??





 je velmi dlouhá. Kdysi bylo velikonoční období vítáním jarního slunovratu, postupem času se Velikonoce 

především díky křesťanské církvi přeměnily na oslavy zvnovuzrození Ježíše Krista. Současná podoba 

Velikonoc už ale není tak duchovní, Velikonoce jsou především kulturní, společenskou a také komerční 

událostí. 

Velikonoce jsou jediné svátky, které nemají v kalendáři pevné datum. Slaví se vždy první neděli po prvním 

jarním úplňku, který může být podle postavení planet v období mezi 22. březnem a 25. dubnem. V některých 

zemích s pravoslavným náboženstvím probíhají oslavy Velikonoc později.

Krásné velikonoční svátky,
jaro jako z pohádky,
moc pěkně se mějte,
sluníčka si užívejte.

Krásné Velikonoce Vám všem přeje

                                                
                                                                                 Martina Rašínová 
                                                                                    starostka obce

HISTORIE VELIKONOC



PODĚKOVÁNÍ

Mnohokrát děkujeme

paní Nadě Hořejší za krásnou

novou šatnu ve škole.



ID datové schránky:   v2ub435

úřední hodiny úřadu: PO a ST  08,00 hod. – 17,00 hod.  
bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor
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