TŘETÍ POLEVSKÝ
OBČASNÍK
září 2010

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne
1. 9. 2010 v 19,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce
32. rozhodlo
žádost PV FC Polevsko o fin. příspěvek ve výši 5.000,- Kč projednat na dalším zastupitelstvu
a požaduje doložení vyúčtování finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč, který obdrželi
v dubnu od obce.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
33. neodsouhlasilo a pověřilo
žádost p. Wittura ohledně nápravy skutečného stavu výměry pozemku p.č. 114/1 v jeho
vlastnictví, pozemek koupil od obce v roce 1996 o výměře 917 m2. Po zaměření skutečného
stavu je výměra 700 m2. Vznikl rozdíl 217 m2, jako nápravu žádá p. Wittur oddělení části
pozemku p.č. 114/7, který vlastní obec (ovšem je pronajatý) a převedení do jeho vlastnictví.
Na základě podkladů Katastrálního úřadu Česká Lípa je v terénu vše v pořádku, jen se
změnilo zobrazení v mapě (tj. jiná výměra). Obec nenese žádnou vinu či zodpovědnost za
vzniklý stav. ZO proje dnalo, neodsouhlasilo a zároveň pověřilo JUDr. Jiřího Ceháka,
právního zástupce obce, aby s p. Witturem vedl jednání směřující k dořešení věci.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
34. odsouhlasilo
rekonstrukci místní komunikace p.č. 875/3, 875/12 firmou Ingstav Doksy za t ěchto
podmínek:
a) prodloužení záruky na 60 měsíců
b) reference stavby
c) doplnění příčného řezu vozovky
Doplnění požadují do 8. 9. 2010, v kladném případě pověřují starostku k podpisu smlouvy .
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
35. odsouhlasilo
snížení kupní ceny pozemků v k. ú. Arnultovice na 350, -Kč/ m2 a současně prodej pozemků
p.č. 1942/9 a 1942/8 v k. ú. Arnultovice manželům K. a D. K. Zároveň pověřilo starostku
k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

36. neodsouhlasilo
nabídky firem RWE Energie a.s., Ústí nad Labem a CENTROPOLU ENERGY a.s., Ústí nad
Labem na prodej elektřiny z důvodu nestability (negarance) prodejní ceny.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

37. rozhodlo
nabídku firmy HENIG Security Česká Lípa na zabezpečení dětského hřiště u ZŠ a MŠ
Polevsko kamerovým systémem za cenu 31.404,- Kč odložit.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

38. odsouhlasilo
uhrazení faktury za vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov z programu
Zelená úsporám „Zateplení ZŠ a MŠ Polevsko“ firmě Ing. Tomáš Ruprich - dotační a realitní
kancelář Hradec Králové, jejíž konečná výše bude odvozena od předem dohodnutých
podmínek.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

39. odsouhlasilo
zapojení se do projektu „Sběrový dvůr“ Arnultovice za ceny obvyklé v regionu.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

40. odsouhlasilo
žádost Mgr. Eleny Průchové o navýšení kapacity v MŠ o čtyři děti podle Zákona č. 561/2004
Sb. (Školský zákon), § 23, odst. 3 na školní rok 2010/2011.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

41. vzalo na vědomí
nabídku rodiny Skokanů na prodej sjezdovky za částku 2 mil. Kč
Polevsko dne 2. 9. 2010

Jaroslav Hájek
místostarosta Obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka Obce Polevsko

SEKÁNÍ TRÁVY
Obec na základě vytvořeného harmonogramu provádí údržbu zeleně a sekání trávy na
pozemcích ve vlastnictví obce. Některé pozemky jsou sekány 2x ročně, některé samozřejmě
častěji, na některé je upozorněno občany, za což obecní úřad děkuje. Děkuje také těm, kteří
sekají pozemky před svými nemovitostmi či udržují pozemky obecní, které jsou v těsném
sousedství jejich domů. Nicméně jsou tací, kteří nepovoleně parkují na obecních a zelených
plochách, čímž znemožňují nejen průjezd vozidel, ale právě i sekání trávy. S podivem je, když
pak ani tuto část nejsou schopni posekat. Nad tím člověk může jen kroutit hlavou a podivovat
se nad přístupem některých spoluobčanů.

KLIDNÉ NEDĚLE V POLEVSKU
Tímto si dovolujeme požádat naše spoluobčany, aby v rámci slušných sousedských vztahů a
zachování nedělí jako dnů klidu, omezili o nedělích pokud možno co nejvíce činnosti (pily,
sekačka a další technika).
Děkujeme
Zastupitelstvo obce Polevsko

POVODNĚ
Vydatné deště, které republiku provázely celý víkend 6. a 7. srpna zaplavily
obce na Liberecku. Na místě zasahovali hasiči i armáda. Na Severu Čech
spadlo okolo 190 milimetrů srážek. Nejhorší situace byla v Libereckém a
Ústeckém kraji. Povodně zasáhly i Chrudimsko a Klatovsko. Kolem dvou tisíc
lidí muselo být evakuováno. Hovoří se o nejhorší povodni za posledních pět
set let. Obrovské škody, které napáchala povodeň Liberecký kraj vyčíslil na 8 miliard korun.
Voda si vzala i p ět životů. V naší obcí se voda prohnala také, byla zcela odplavena
komunikace nad Kostelem a hodně poničena komunikace na Klůčky. Dále v ZŠ a MŠ Polevsko
byly zatopeny plynové kotle. Kotle jsou již opraveny a přestěhovány na nově vybudovanou
podestu – oprava kotlů bude hrazena pojišťovnou. Na místní komunikace je vypsán dotační
titul z MMR, na kterou má již obec připravenou žádost ve výši 3 800 000,- Kč. Fotografie a
videa z povodní v naší obci najdete na našich stránkách www.polevsko.info.
Po povodni byla provedena kontrola po obci. Byly provizorn ě upraveny zmiňované
komunikace, opětovně vyčištěny kanály a zanesené příkopy. Byla kontaktována Krajská
správa silnic k vysekání příkopů kolem silnice.

VESNICE ROKU 2010
Všech 13 krajských kol soutěže Vesnice roku 2010 už má vít ěze. Vítězi
celostátního kola je obec RATMĚŘICE ve Středočeském kraji . Letos se do
soutěže přihlásilo rekordních 361 účastníků. Vyhlašovateli soutěže jsou MMR,
Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstvo zemědělství.
V Libereckém kraji se vítězem stal Sloup v Čechách. Dne 20. srpna se právě ve
Sloupu v Čechách konalo slavnostní vyhlášení této soutěže, do které se přihlásila i naše obec.
Obec Polevsko byla oceněna za podporu aktivit dětí a mládeže .Komisi zaujala „Pirátská
loď“ a nové prolézačky a hřiště u ZŠ a MŠ.
Všem, kteří se podílejí na zvelebení obce a obzvláště t ěm, kteří připravili komisi příjemný
zážitek patří velký dík!

JÍZDNÍ ŘÁDY
Projednávání jízdních řádů veřejné dopravy probíhá stejným způsobem jako v loňském roce.
Koordinátor Libereckého kraje – společnost KORID LK, spol. s.r.o. spolupracuje na tvorbě
jízdních řádů s odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Podněty a připomínky
k jízdním řádům obec odevzdala do 6.9. 2010 koordinátorovi ke zpracování. Během
měsíce září pak budou zapracovány do návrhů nových autobusových jízdních řádů pro
období 2010/2011. Tyto návrhy pak budou p ředstaveny na koordinačních poradách
k dopravní obslužnosti, které se uskuteční během měsíce září.
Vaše p řipomínky jste mohly předkládat obecnímu úřadu do 6. 9. 2010.

PUTUJÍCÍ KONTEJNER
Kolektivní systém ELEKTROWIN realizuje od ledna 2009 ve spolupráci se svazky
obcí nový program vycházející vstříc zejména obcím, jež nemají vlastní sběrný
dvůr nebo je pro většinu jejich občanů špatně dostupný. Nyní se nabízí možnost
odložit vysloužilé elektrospotřebiče do putujícího kontejneru, který se jako mobilní
místo zpětného odběru elektrozařízení přiblíží na několik dnů k našemu bydlišti.
V rámci svazku obcí Novoborska byl sestaven harmonogram jízdy kontejneru, seznam obcí,
kde bude kontejner umístěn. Stanovený termín pro Polevsko bylo 17.9. do 20.9. 2010 od
8.00h do 17.00h. Kontejner byl umístěn u Obecního úřadu. Informace byly vyvěšeny na
úřední desce obecního úřadu, na internetu, na plakátech po obci. Do přistaveného kontejneru
se mohly odkládat níže uvedená elektrozařízení:
Velké spot řebiče – ledničky, pračky, sušičky, elektronické sporáky, mikrovlnné trouby
Malé spotřebiče – vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény,
holicí strojky, kuchy ňské roboty, rychlovarné konvice
Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot,
vrtačky, brusky, řezačky, akušroubováky

•

Pozor na televize a monitory, ty do putujícího kontejneru
nepatří!!!!

VANDALISMUS
Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých
hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém či společném
vlastnictví. Pachateli nepřináší žádné materiální obohacení a pro které pachatel
zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro
potřebou odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog. Obecní
úřad doporučil vandalům se touto činností přestat zabývat – vylomení planěk od plotů nebo
poničení autobusové čekárny jim přece nemůže přinášet takové potěšení! Navíc bylo
upozorněno na to, že ve spolupráci s Policií ČR připravuje obecní úřad zvýšení hlídkových
kontrol v obci.

VOLBY
Rok 2010 je rokem voleb. V květnu byly volby parlamentní, na podzim budou komunální, v
některých obvodech také senátní. Politické spektrum přikládá podzimním volbám velkou
důležitost, každá politická strana se bude snažit o získání lepšího výsledku než na jaře.
15. a 16. října se konají volby do zastupitelstev obcí. Voliči rozhodnou o vedení obce na další čtyři
roky. Volební období 2010 – 2014. Zastupitelstvo obce Polevska bude sedmičlenné. Níže
přinášíme seznam zaregistrovaných kandidátů. Někteří z nich se Vám prezentují.

Do podzimních voleb do zastupitelstva obce Polevsko byli zaregistrováni a kandidují:
Sdružení nezávislý za Polevsko krásnější bez 110KV
Mgr. Elena Průchová
Martina Rašínová
Jaroslav Hájek
Ing. Tomáš Socha
Petr Ziml
Tomáš Romanovský
Lenka Panušková
Když se zamyslím nad otázkou proč kandiduji, napadají mě odpovědi, které zestručním.
-stále nemám hotovo
-mám pořád nové myšlenky
-po těch pěti letech by byla škoda zahodit ty zkušenosti a nepokračovat dál
-stýskalo by se mi ….po radosti, úspěchu, spolupráci s fajn lidmi, paradoxně i po opozici,
která člověka nesmírně obohacuje, v podstatě po tom všem, co jsem ve funkci za těch pět
let prožila
Chtěla bych dořešit – pro mě nejdůležitější rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ, statické zabezpečení
hřbitovní zdi, rekonstrukci místních komunikací, výstavbu polyfunkčního domu za OÚ a
víceúčelového hřiště. Ve spolupráci se starosty Kamenického Šenova a Prysku máme od
Krajského úřadu Libereckého kraje přislíbenou rekonstrukci silnice III/26318 Polevsko x Prácheň
v měsíci říjnu v případě nepřízni počasí v jarních měsících 2011.
Zaujala mě otázka jedné maminky, která zní: co takhle koupaliště paní starostko?
Na dotazy občanů, zda budu znovu obhajovat post starostky obce - odpovídám, že ano.
V každém případě mají voliči na výběr, tak si volby užijme, vždyť se za volební právo bojovalo
a v některých zemích stále bojuje.
Martina Rašínová

Během mého prvního působení v zastupitelstvu jsem zjistil, že nelze věci měnit rychlostí, jakou
bych si představoval. Některé mé plány musely ustoupit do pozadí, bylo nutno řešit aktuální
problémy zejména evropských dotací. Přesto bych nerad odešel bez toho, že bych se pokusil
pomoci rozhýbat lyžařský areál na Polevsku. Ti, kdo si jdou občas zalyžovat asi pozorují, že náš
areál usnul v minulém století. Současné neshody vlastníka pozemku a současného provozovatele
vleku vyvrcholily soudním sporem. Bylo by mi opravdu líto, kdybychom o sjezdovku v obci
přišli. Proto jsem ve spolupráci s ostatními zastupiteli inicioval vstupní jednání s lidmi, kteří by
nám mohli pomoci a věci se pomalu dávají do pohybu. Rád bych se též přičinil o vyhlášení
památného stromu - buku lesního v katastru Polevska. Objevili jsme ho náhodou s mým synem
při houbaření a jedná se o vskutku výjimečný exemplář. Nakonec nemohu opomenout zmínit
skutečnost, že se podařilo stabilizovat účetnictví a cash flow úřadu, za což patří velký dík paní
starostce a ostatním zastupitelům. Díky strávenému času nad společně řešenými problémy jsem
našel v zastupitelých nové přátele a byť jsem na Polevsku nevyrostl, jsem tu teď opravdu doma.
Ing. Tomáš Socha

Když jsem byl několik měsíců v novém zastupitelstvu, začali občané přicházet s tím, co je
potřeba a co by bylo dobré udělat. Záhy jsem pochopil, že vše nepůjde takovou rychlostí
jakou se zdá, pokud na to člověk hledí z pozice nezasvěceného. Říkal jsem si, že být
zastupitelem, by si měl zkusit každý občan naší obce. Najednou stojíte totiž na druhé straně
řeky, kdy se díváte na stejný problém z druhé strany. Pochopíte, že řešit problémy, je v tomto
případě v ětšinou otázka financí a vy musíte lidem vysvětlit, proč máme nový park a
parkoviště a přitom se po některých obecních cestách nedá projet autem. Proč máme nové
dětské hřiště a opravenou restauraci a není dotažená kanalizace a plyn na některých částí
obce. Toto všechno jsou problémy na kterých se pracuje a na které jsem nezapomněl, jen
prostě musíte trošku přivřít oči.
Myslím si ale, se za poslední 4 roky se v obci udělalo dost práce a nemáme se za co stydět.
Jen při pohledu na náves je to největší změna za poslední roky. Nechci se však chlubit cizím
peřím. Já osobně p řiznám, že z 90 % je p řeměna naší obce zásluhou starostky, kdy svým
neúnavným trávením kraje a ministerstev, získala pro naší obec p řes 10 000 000,- Kč.
Kandiduji, protože 4 roky utekly jako voda a odcházet od rozdělané práce není nic dobrého.
Navíc tento rok ukázal další trhliny, které v nejbližší době musejí najít svoje řešení. Nedávně
povodně ukázaly, jak voda dokáže ničit majetky, jaké bychom měli udělat preventivní
opatření, aby k tomu opětovné nedošlo. Dalším kostlivcem ve skříni jsou propadlé stropy ve
škole. Takto bych mohl jmenovat dál a dál a zase se dostáváme k financím. Proto bych chtěl
poděkovat těm všem, kteří naší práci za poslední roky ocenili. Těm kteří mají nějaké výhrady
a problémy, že se ke všemu stavíme čelem.
Jaroslav Hájek
Mám za sebou jedno volební období, zjistila jsem, že práce v zastupitelstvu obce není žádná
legrace. Rozhodovat o financích, pozemcích a občas i o lidech, není jednoduché. Snažím se
hlavně pomáhat v oblastech kultury a práce s lidmi. Baví mě lidi rozesmát a udělat jim
radost. Navázali jsme na tradiční Polevský ples, dětský karneval a Mikuláš má u dětí a snad i
u dospělých úspěch. Vítání občánků je také krásná práce. Ráda bych získala další podněty pro
tuto práci od občanů. Přijďte jsme tu pro Vás.
Lenka Panušková

V roce 2006, kdy jsem poprvé kandidovala do obecního zastupitelstva, jsem měla několik
podstatných důvodů, proč do toho jít. Ten nejdůležitější byl, aby byla zachována škola, aby
fungovala, tak jak má, splňovala všechny požadavky a nároky, které sebou přináší moderní
doba. Tento požadavek trvá do současné doby. Musím se přiznat, že bez podpory zřizovatele,
tj. Obecního úřadu Polevsko pod vedením starostky paní Martiny Rašínové, by to bylo velice
obtížné. Od roku 2006 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole z 20 dětí na 40 dětí, bylo
otevřeno druhé oddělení ve školce, aby rodiče měli možnost umístit své dítko u nás. Dále
došlo k navýšení kapacity ve školní družině z 20 dětí na 30. Toto vše závisí na velmi dobré
spolupráci s Obecním úřadem. Přeji si, aby dobrá spolupráce s Obcí Polevsko trvala i nadále,
aby se škola pro Polevsko stala nepostradatelnou, byla nejen centrem vzdělanosti, ale také
přinášela mnoho dalších aktivit, do kterých se mohou zapojovat nejen děti, ale i rodiče a další
spoluobčané z Polevska a okolí.
Mgr. Elena Průchová
ředitelka školy

Minulé volební období je za námi , hodně jsme toho stihli, ale spousta práce a plánů zůstaly v
rozpracované podobě, a tak bych rád dostal šanci se podílet na jejich dokončení. V
zastupitelstvu se především snažím hájit a prosazovat zájmy střední věkové generace a
mladých rodin s dětmi, jejichž problémy mi jsou blízké. Nově jsme vytvořili pracovní
skupinu, která si dala za cíl najít způsob jak oživit a legálně rozvíjet polevský lyžařský areál
Tomáš Romanovský

Milí spoluobčané,
v rámci předvolební kampaně sdružení nezávislých „Za Polevsko krásnější bez 110 kV“,
Sdružení získalo finanční dar určený na zájezd občanů Polevska do Národního divadla
v Praze dne 30. 9. 2010 od 19.00 hod. na představení „Naši furianti. Z důvodu omezení
kapacity autobusu (40 míst) prosíme zájemce o nahlášení účasti co nejdříve na Obecním
úřadu Polevsko .

V měsíci říjnu oslaví významné životní
jubileum:
Jana Špačková

V měsíci listopadu oslaví významné
životní jubileum: Antonín Vokoun
Květuše Pecová

V měsíci prosinci oslaví významné životní
jubileum:
Vladislav Mašita
Srdečně blahopřejeme !

Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů na obec. Jsou vám
povědomé záběry z této fotografie?

Zasedání ZO
Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat ve středu 6. října 2010
od 18,00 hod. na obecním úřadě v přízemí. Zm ěna termínu a času vyhrazena.
Případné změny budou zveřejněny na úřední desce OÚ a na plakátovacích
plochách.

Konec léta je spojen se začátkem školního roku.
Všem prvňáčkům přeji hodně štěstí ve škole,
taktéž i ostatním žákům a studentům.
Vám všem pak pěkný zbytek případných letních dní a
přejme si krásné babí léto.

S pozdravem

starostka obce
Martina Rašínová

Kontaktní údaje obecního úřadu
telefon: 487 727 731

mobil ( starostka obce): 606/907688
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