Leden 2010

obec

POLEVSKO

PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK
Vážení spoluobèané,
vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí,
spokojenosti v roce 2010.
V letošním roce se jak již tradiènì poøádá 19. 2. 2010 VI. Polevský ples, dále pøipravujeme vítání
obèánkù. V roce 2009 se narodilo šest novorozencù.Na jaøe bude otevøen nový sportovní areál u
ZŠ a MŠ Polevsko, finanèní prostøedky obec získala v roce 2008 v rámci dotace Volnoèasových
areálù ve výši 3.000.000,- Kè . U školy bude vybudováno nové oplocení, další herní prvky, dále
bude postaven dìtský bìžecký ovál a doskoèištì. Na stávajícím høišti naproti škole postaví nové.
oplocení a umìlý povrch.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne
16. 12. 2009 hod. v zasedací místnosti v pøízemí
Zastupitelstvo obce
54. odsouhlasilo a povìøilo
uzavøení nájemní smlouvy s PV FC na 20 let na pozemky (níže vypsány), kabiny a traktùrek,
v pøípadì výstavby zesilovaèe 30 % ze zisku. Zachování komunikace od kabin ke høišti.
Podmínky obce:
a) užívat pronajatý pozemek v souladu s nájemní smlouvou,
b) neprovádìt žádné stavby bez pøedchozího písemného souhlasu pronajímatele,
c) nedávat pronajatý pozemek do podnájmu tøetím osobám,
d) nést plnou majetkovou odpovìdnost za pøípadnì zpùsobenou škodu,
e) pøi skonèení nájmu odevzdat pøedmìt pronájmu pronajímateli v pùvodním stavu
f) 30% z pøípadného zisku zesilovaèe – tyto finanèní prostøedky budou použity do rozvoje høištì
g) poøádání dìtského dne ve spolupráci s obcí
h) rozvoj spolupráci se školou Polevsko

Zároveò povìøilo starostku k podpisu nájemní smlouvy za podmínky, že PV FC Polevsko
pøevede pozemky na obec. Jedná se pozemkové parcely :
- p.è. 106 - ostatní plocha o výmìøe 5695 m2 (sportovištì a rekreaèní plocha)
- p.è. 107/2 - (sportovištì a rekreaèní plocha) o celkové výmìøe 2997 m2
- p.è. st. 251 - zastavìná plocha a nádvoøí o celkové výmìøe 31 m2
- p.è. st. 252 - zastavìná plocha a nádvoøí o celkové výmìøe 28 m2
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
55. odsouhlasilo
rozpoèet (pøebytkový) na rok 2010. Pøíjmy ve výši 7 443 000,- Kè a výdaje 6 575 700,- Kè.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
56. odsouhlasilo a povìøilo
prodej pozemku p.è. 99/25 o výmìøe 229 m2 Miroslavu Holèukovi a zároveò povìøilo
starostku k podpisu „Kupní smlouvy“.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
57. odsouhlasilo
OZV è. 1/2009 o místním poplatku za užívání veøejného prostranství.

Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

58. odsouhlasilo a povìøilo
pronájem pozemkù p.è. 334/8 o výmìøe 30287 m2 a 238/5 o výmìøe 195 m2 Tomáši
Romanovskému na pìt let a souèasnì povìøilo starostku k podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování: 6 pro
0 proti
1 zdržel (T.Romanovský)
59. odsouhlasilo
navýšení odmìny pí Bìle Hostinské úèetní obce o 600,- Kè.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel

60. odsouhlasilo
žádost Mgr. Prùchové o dorovnání mezd z fondu odmìn.
Hlasování:

6 pro

0 proti

1 zdržel (Mgr. Prùchová)

Jaroslav Hájek
místostarosta Obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka Obce Polevsko
Polevsko dne 17. 12. 2009

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne
20. 1. 2010 hod. v zasedací místnosti v pøízemí
Zastupitelstvo obce
1. odsouhlasilo
možnost rozdìlení pozemku p.è. 1943/7 o celkové výmìøe 4733m2 , pokud nebude prodán
v celku.

Hlasování:

5 pro

0 proti

0 zdržel

18.10 pøíchod Ing. Sochy
2. neodsouhlasilo a povìøilo
„Dodatek è. 4 ke smlouvì o sbìru, pøepravì a odstraòování odpadu “ a povìøilo starostku k jednání
s firmou AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. Èeská Lípa .

Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdržel

3. odsouhlasilo
dodatek ke zøizovací listnì, že ZŠ a MŠ Polevsko mùže pøijímat penìžní dary úèelové
neurèené do výše 40 tis. Kè.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
4. odsouhlasilo
žádost p. Libora Knytla o prodej pozemku p.è. 1943/2 o celkové výmìøe 2 116 m 2 formou dvou
splátek, tj. první splátku ve výši 100.000,- Kè do 31. 1. 2010 a druhou zbývající do 31. 3. 2010. Po
obdržení druhé splátky bude Kupní smlouva zaslána na Katastrální úøad, Èeská Lípa.

Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdržel

5. odsouhlasilo
pøijmutí vìcného daru ZŠ a MŠ Polevsko – døevìná stavba na boby a lyže.
Hlasování:

6 pro

0 proti

Jaroslav Hájek
místostarosta Obce Polevsko

0 zdržel

Martina Rašínová
starostka Obce Polevsko
Polevsko dne 21. 1. 2010

CZECH POINT
Od února 2010 mùžete využívat novou službu na obecním úøadu CZECH POINT. Nabízíme
- Výpis z bodového hodnocení osoby (øidièù)
- Podání do registru úèastníkù provozu modulu autovrakù
- Výpis z Katastru nemovitosti
- Výpis z Obchodního rejstøíku
- Výpis z Živnostenského rejstøíku
- Výpis z Rejstøíku trestu

TKO
Od mìsíce ledna mùžete zaplatit poplatek za svoz TKO na rok 2010, poplatek je splatný do
28. 2. 2010. Výše poplatku je 500,- Kè na obyvatele, 500,- Kè na rekreaèní objekt.

Pozemky
Z dùvodu podaných dotací na rok 2010 :
- Rekonstrukce místních komunikací
- Statické zabezpeèení høbitovní zdi
- Polyfunkèní dùm + víceúèelové høištì
- Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ

4
7
16
5

198 403,- Kè
669 468,- Kè
809 093,- Kè
409 172,- Kè

INFORMACE pro naše seniory
Obecní úøad poskytuje polevským seniorùm zajištìní a odvoz obìdù domù, výbìr ze tøí jídel
vèetnì polévky. Cena za jeden obìd je 58,- Kè, 40,- Kè si uhradí senior v Restauraci Na
Køižovatce, obec doplácí na jeden obìd 18, -Kè. Vpøípadì zájmu se obrate na Obecní úøad!

V 1. ètvrtletí roku 2010 významná životní jubilea slaví :
LEDEN

Doèekal Josef

BØEZEN

Kuèera Miroslav

Gratulujeme a pøejeme hodnì štìstí a zdraví do dalších let!

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

DATOVÉ SCHRÁNKY
1. listopadu 2009 se naplno rozbìhl ostrý provoz Informaèního systému datových
schránek . Jedná se o projekt, který mìní pravidla doruèování ve veøejné správì.
Právnické osoby zapsané v obchodním rejstøíku mìly stejnì jako všechny orgány
veøejné moci povinnost aktivovat svou datovou schránku k1.11. 2009. Ne všichni
stihli aktivaci vèas. Ministerstvo vnitra proto muselo v noci na nedìli 1. listopadu aktivovat
243. 662 datových schránek. Jak se uplatní systém datových schránek ukáže èas.

CYKLOSTEZKA VARHANY
Dne 12.11. 2009 byla slavnostnì otevøena II. etapa cyklostezky Varhany. Svazek obcí
Cyklozsteka Varhany je tvoøen zástupci mìst Èeská Lípa, Kamenický Šenov a
zástupci obcí Horní Libchava, Volfartice a Nový Oldøichov. Projekt cyklistické
stezky z Èeské Lípy do Kamenického Šenova, který celkovì zahrnuje trasu dlouhou
17 km využívá tìleso zrušené železnièní trati. Investièní akce byla rozèlenìna na
tøi samostatné etapy. První již zrealizovaná èást cyklostezky vede z Èeské Lípy
pøes Manušice do Horní Libchavy a mìøí 5,3 km. Tato etapa slouží lidem od
loòského léta. Druhá etapa cyklostezky, která byla v tìchto dnech dokonèena, pøedstavuje
rozšíøení o další 3 km a je pro návštìvníky pøipravena z Horní Libchavy do Volfartic.
Poslední èást bude zahrnovat trasu do Kamenického Šenova. Obì zrealizované etapy byly
spolufinancovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

ZŠ a MŠ Polevsko
Spolupráce s nìmeckou mateøskou školou a setkání rodièù, dìtí a pedagogù se vydaøilo.
Projekt "ODMALIÈKA" byl opìt obnoven.
Mezi krásné sluneèné teplé dny babího léta patøilo také pondìlní odpoledne 5.10.2009. Tento
den pøijeli na návštìvu do ZŠ a MŠ Polevsko rodièe, dìti a pedagogové z družební MŠ z BAD
SCHANDAU. Èekalo je milé pøekvapení "Putování na kraj lesa k mraveništi". Pùvodnì
jsme mìli putovat za ježeèkem Bodlinkou, ale protože si ježeèek ještì stále hledá svùj
pøezimovací pelíšek, rozhodli jsme se putovat za kamarády lesními mravenci a za ježeèkem se
vydáme tøeba pøíští rok. Trasa byla pøedem promyšlená a bezpeènì pøipravená. Rodièe s
dìtmi z obou MŠ plnili pøipravené úkoly zamìøené právì na pøírodu, která Polevsko
obklopuje. Byl to tøeba úkol zamìøený na poznávání stromù, listù, hub, plodù, zvíøátek,
ptáèkù a pod. Také jsme tøídili a urèovali pøedmìty a vìci, které do pøírody a lesa patøí a nebo
nepatøí. Je zde nádherné panorama. Když je hezké poèasí, mùžeme vidìt Ještìd, hrad Bezdìz,
Klíè a další pøírodní útvary. Nadšení rodièù i dìtí bylo velké. Nechybìly taneèky, písnièky,
hry a v závìru ani poklad Ferdy mravence, plný zajímavých a krásných drobných hraèek. Za
splnìní úkolu si dìti mohly vybrat mlsku a jako medaile jim úplnì staèilo lízátko. Po návratu
do budovy ZŠ a MŠ se rodièe i dìti obèerstvili, pøedali si dárky, prohlídli si školu a pak už
nás èekalo louèení. Budeme se spoleènì tìšit na další naše setkání. To druhé letošní setkání
bude opìtovné, rodièe a dìti z Polevska pøijedou do MŠ v BAD SCHANDAU. Jaké nás èeká
pøekvapení? Tak na to se již dnes moc tìšíme.
Za rodièe a dìti ze ZŠ a MŠ Polevsko uèitelka MŠ Jarka Lukášková

PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2010
Výuka bude probíhat podle programu Základní škola. è. j. 16847-2 ve ètvrtém a pátém
roèníku. V prvním až tøetím roèníku probíhá výuka podle RVP – ŠVP s názvem: „ŠKOLA
POLEVSKO – KLÍÈ K VÌDOMOSTEM“ è. j. ZŠ/210/07. Velkou pozornost budeme
vìnovat kvalitní výuce anglického jazyka, dopravní výchovì, ekologii a zdravému
životnímu stylu. V mateøské škole bude probíhat vzdìlávání podle ŠVP zpracovaného
v souladu s RVP pro MŠ s názvem:“Uèíme se podle roèních období“.

Rozdìlení tøíd
1. tøída - 1. a 3. roèník - tø. uè. Mgr. E. Prùchová, výchovy a prvouka Mgr. A. Kovaèíková
2. tøída - 2., 4. a 5. roèník - tø. uè. Mgr. D. Kuèerová;
školní družina – vychovatel ŠD Robert Schäfer
výuka jazykù ZŠ – Robert Schäfer
MŠ KYTIÈKA – Jaroslava Lukášková
MŠ MOTÝLEK – Markéta Brabencová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Pondìlí

Taneèní kroužek

13.30 – 14.30

D. Kuèerová

Úterý

Kroužek hry na flétnu

13.00 – 14.00

A. Kovaèíková

Støeda

Kroužek šikovných rukou
Kroužek angl. jazyka (4. a 5. r.)

13.30 – 14.30
14.15 – 15.00

J. Kamešová
S. Di Cara

Ètvrtek

Kroužek angl. jazyka (1. r.)
Kroužek angl. jazyka (2. a 3. r.)
Kroužek nìmeckého jazyka

14.15 – 15.00
15.00 – 15.45
13.15 – 14.00

S. Di Cara
S. Di Cara
P. Sochová

Pátek

Kroužek dramatické výchovy
14.15 – 15.45
Logopedická náprava
13.00 – 14.00
(Páteèní kroužky se budou støídat po 14 dnech.)

J. Lukášková
J. Lukášková

PLÁN AKCÍ
LEDEN

Zimní hry v pøírodì - závody v lyžování, bobování, každé úterý
Pololetní klasifikaèní porada
21. 1. 2010
Tøídní schùzky
25. 1. 2010
Zápis do 1. roèníku
18. 1. 2010
Pololetní vysvìdèení
28. 1. 2010
Pololetní prázdniny
29. 1. 2010

ÚNOR

Zimní sporty –lyžování – každé úterý
Plavecký výcvik
Jarní prázdniny

8.2.-14.2. 2010

Plavecký výcvik
Zimní sporty – lyžování, - každé úterý
Výtvarná soutìž
Karneval
Velikonoèní zvyky

29. – 30. 3. 2010

BØEZEN

DUBEN

Velikonoèní prázdniny
Klasifikaèní porada
Tøídní schùzky
Kytarový koncert
Den Zemì
Èarodìjnická škola – prùvod èarodìjnic po obci

KVÌTEN Vystoupení dìtí MŠ ke svátku matek
Novoborský slavíèek
Divadelní pøedstavení – dle aktuální nabídky
Závody v orientaèním bìhu – Nový Bor
Spoleèný výlet s rodièi na raftech – Jizera
Fotografování na závìr školního roku

1. – 5. 4. 2010
15. 4. 2010
19. 4. 2010
22. 4. 2009
30. 4. 2009
10. 5. 2010

ÈERVEN Den dìtí – ve škole
Zahradní slavnosti – vystoupení dìtí
Fotbalový turnaj malotøídních škol
Atletický trojboj - poøádá ZŠ Oldøichov
Škola v pøírodì
zahradní slavnosti – vystoupení dìtí
Individuální konzultace pro rodièe
Závìreèná klasifikaèní porada
Spaní ve škole (ZŠ)
Rozlouèení s dìtmi v MŠ – školková maturita
Ukonèení šk. roku a rozlouèení s žáky 5. roèníku ZŠ

1. 6. 2010
6. 6. 2010
13.-18.6.2010
20. 6. 2010
21. 6. 2010
24. 6. 2010
28. 6. 2010
28. 6. 2010
30. 6. 2010

Mgr. Elena Prùchová
øeditelka školy

Rekapitulace realizovaných akcí v naší
obci Polevsko v období 2007 – 2009

ROK 2007
první rok nového zastupitelstva
ZAVEDENÍ CLNETu – bezdrátové pøipojení k internetu
NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE POLEVSKA
REKONSTRUKCE 1. ÈÁSTI FASÁDY RESTAURACE
-

nátìr okapù restaurace
místní znaèení obce
nová úøední deska + vývìsková deska
rekonstrukce prostranství u OÚ
èásteèná rekonstrukce komunikace na Klùèky
zahájení zpracování územního plánu obce
vymezení zastavìného území
obnovení místní knihovny a veøejného internetu zdarma pro obyvatele
odpuštìní penále od Finanèního úøadu Nový Bor ve výši cca 400.000,- Kè
navrácení pohledávky od bývalé místostarostky ve výši 222.954,- Kè
podání žalob na pohledávky p. Neumanna ve výši 25.000,- Kè a p. Pavlíèka
(bývalého nájemce restaurace na køižovatce ve výši 32.000,- Kè
zajištìní zatrubnìní pøíkopu pod è.p. 163
vybudování nové cesty u pí Krchové – J. Bitala) + položená kanalizace
obnova cesty u è.p. 49 (Stýblová smìr Fr. Korvas)
prodej žlutého bagru a nakoupení pøední natáèecí radlice
obnova božích muk (Jankeho køíž, u ZŠ a MŠ a Tenenka
nákup nové sekaèky

ZÍSKANÉ DOTACE 2007
Knihovnický program
Dopravní znaèení
Zpracování územního plánu – dotace na rozbory a prùzkumy
Celkem

22.000,36.000,41.500,99.500,-

ROK 2008
REKONSTRUKCE FASÁDY RESTAURACE – 2 stìny
SBÍRKA NA KOSTELNÍ HODINY
OBNOVA KAPLE SMÉR PRÁCHEÑ
- nákup cesty na Klùèky
- bezúplatný pøevod høbitova na obec
- rekonstrukce informaèních tabulí na parkovišti
- nákup pozemku od autob.zastávky smìr Hlavnièkovi (nynìjší parèík)
- zavedení poplatku pronájmu hrobových míst
- AUDIT OBCE – bez výhrad
- zavedení pøíspìvku na pohøebné ve výši 3000,- Kè
- vybudování zvýšeného pøechodu z ZŠ a MŠ

ZÍSKANÉ DOTACE ROK 2008
Integrovaný pøíèný práh s pøechodem

610.000,-

(tzn. vybudování chodníkù, 2 ks veøejného osvìtlení a integrovaného pøíèného prahu s
pøechodem u ZŠ a MŠ + traktùrek 150.000,-)

Volnoèasové areály u ZŠ a MŠ, restaurace - realizace leden 2010
Rekonstrukce fasády hrobka na høbitovì

3.000.000,137.000,-

ROK 2009
-

dokonèení fasády na Restauraci na Køižovatce
oprava silnici III/26318 od ZŠ a MŠ smìr Prácheò
zøízení pracovištì Czech POINTU
audit bez výhrad
vydání Územního plánu obce Polevska
dokonèení rekonstrukce hrobky na høbitovì- vitrážová okna z dotaèních prostøedkù
zøízení parku na návsi z dotaèních prostøedkù
získání historického majetku obce Polevska od Pozemkového fondu o celkové
výmìøe 44 614 m2
oprava „Božích muk“ na návsi, u ZŠ a MŠ, Jankeho køíž
nátìr Obecního úøadu ze sponzorských fin. prostøedkù

ZÍSKANÉ DOTACE ROK 2009
Krajský úøad - Údržba zelenì
MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj Praha)
Oprava oken hrobka
MMR Parkové úpravy – bylinková zahrádka, geol.parèík + prolézaèky
Ministerstvo vnitra - Zøízení pracovištì Czech POINT
Krajský úøad – oprava „Božích muk Polevsko“ (na návsi, u ZŠ a MŠ, Jankeho køíž)
Krajský úøad – projektová dokumentace na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ Polevsko
Krajský úøad – zpracování územního plánu
CELKEM

50.000,144.000,257.000,89.900,100.000,100.000,740.900,-

PODÁNY ŽÁDOSTI NA ROK 2010
SZIF ( Státní zemìdìlských intervenèní fond Hradec Králové )
Rekonstrukce místních komunikací – nad Kostelem smìr
sjezdovka, Klùèky + parkovištì
SZIF – Statické zabezpeèení høbitovní zdi
SZIF – Polyfunkèní dùm + víceúèelové høištì
Ministerstvo životního prostøedí – Oprava budovy ZŠ a MŠ
Polevsko (støecha, okna, zateplení + fasáda)
Rekonstrukce povrchu tenisových kurtù
Rekonstrukce kostela nejsvìtìjší trojice

10/2009

4.063.704,-

10/2009
10/2009
08/2009

7.669.468,16.809.093,5.409.172,-

8/2009
10/2009

3.000.000,5.500.000,-

2/2009

500.000,-

2/2010
2/2010
2/2010
2/2010
2/2010
1/2010
1/2010

400.000,400.000,100.000,400.000,548.200,581.937,300.000,-

(podala farnost Polevsko ve spolupráci s obcí Polevsko)

PØIPRAVUJEME DOTACE
Krajský úøad - Rekonstrukce høbitova:
(oprava høbitovní zdi – v levé èásti)

Krajský úøad - Rekonstrukce vodní nádrže
Krajský úøad – elektroinstalace ZŠ a MŠ
Krajský úøad – údržba veøejné zelenì
Krajský úøad – veøejné osvìtlení
Krajský úøad – vybavení uèeben ZŠ Polevsko
MMR – Praha – oprava zdiva PBP Šporky (vedle Restaurace
MMR – Praha – oprava oken v kulturním sále za spoluúèasti
dìtí ZŠ a MŠ

Rádi bychom požádali obèany, aby nebyli lhostejní k dìní v obci. Žijeme tu spoleènì a obec
bude taková jakou si ji vybudujeme a spoleènì budeme udržovat. Rádi bychom vyzvali
obèany, kteøí mají jakékoliv pøipomínky anebo jiné názory na zvelebování naší obce, a pøijde
toto øíci na kterékoli zasedání zastupitelstva nebo na Obecním úøad. Pøejeme Vám všem
pìkné jaro a hodnì úspìchù v pracovním i osobním životì.

Kontaktní údaje obecního úøadu
telefon: 487 727 731

mobil ( starostka obce): 606/907688

www stránky: www.polevsko.info

e-mail: martinarasinova@seznam.cz

úøední hodiny úøadu: PO a ST 08,00 hod. - 11,30 hod. a 12,30 hod. – 17,00 hod.
bankovní spojení: 18629421/0100, Komerèní banka Nový Bor

