ČTVRTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
prosinec 2010

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne
6. 10. 2010 v 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce
42. vzalo na vědomí
prodloužení provozní doby v MŠ Polevsko do 16,00 hod.
43. projednalo a odložilo
žádost PV FC Polevsko o fin. příspěvek ve výši 5.000,- Kč a žádají doplnění vyúčtování.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
18,20 příchod p. Zimla
44. projednalo a odložilo
prodej přední sněhové radlice firmě Jan Hovorka – Zemědělský servis Česká Lípa a nákup
předního nakladače.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
45. odsouhlasilo
rozpočtovou změnu č. 1
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
46. odsouhlasilo a pověřilo

„Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene“ na pozemek p.č. 757 a 756 a
Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene“ na p.p.č. 837/1 s ČEZ Distribuce
Děčín. Zárovně pověřilo starostku k podepsání výše uvedených smluv.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

47. projednalo a odložilo
rekonstrukci místní komunikace p.č. 875/12 a 875/3, projednat na dalším zasedání
zastupitelstva s tím, že firmy budou vyzvány k předložení rozpočtu při záruce 5 let.
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

48. neodsouhlasilo
žádost manželů K. o znovusnížení ceny pozemků v k. ú. Arnultovice
Hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

49. neodsouhlasilo
výstavbu „Víceúčelové hřiště“ z dotačních prostředků z důvodu vysoké vlastní spoluúčasti
(1 200 000,- Kč).
Hlasování:

5 pro

0 proti

2 zdrželi

50. odsouhlasilo
finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč ZŠ a MŠ Polevsko určené na nákup hraček a 30.000,Kč na skříňku do MŠ na uložení lůžkovin a šatní poličky do šatny MŠ. Finanční prostředky
jsou použity z odměn zastupitelů, kteří jej na základě svého rozhodnutí nepobírají.
Hlasování:

6 pro

0 proti

1 zdržel

Polevsko dne 2. 9. 2010

Jaroslav Hájek
místostarosta Obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka Obce Polevsko

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 8. 11. 2010, od 18.00 hodin .
Zastupitelstvo obce Polevska
1. schválilo
zvolení jednoho místostarosty
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
2. schválilo
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
3. schválilo
veřejný způsob volby starosty a místostarosty
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
4. zvolilo
starostkou obce Polevsko Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 1 (M. Rašínová)
5. zvolilo
místostarostou obce Polevsko Jaroslava Hájka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 1 (J. Hájek)
6. schválilo
tříčlenný finanční výbor a kontrolní výbor
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
7. zvolilo

předsedu finančního výboru Mgr. Elenu Prů chovou..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 1 (Mgr. Pr ůchová)
8. zvolilo
předsedu kontrolního výboru Ing. Tomáše Sochu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 1 (Ing. Socha)
9. zvolilo
členy finančního výboru Ing. Sochu a T. Romanovského
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 2 (Ing. Socha, T. Romanovský)
10. zvolilo
členy kontrolního výboru Mgr. Pr ůchovou a L. Panuškovou.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 2 (Mgr. Pr ůchová, L. Panušková)
11. schválilo
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč(P. Ziml) m ěsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Ostatní členové zastupitelstva odměny nebudou pobírat
(Mgr. Průchová, L. Panušková, Ing. Socha, T. Romanovský.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 1 (P. Ziml)
12. schválilo
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 13.870,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 2 (M. Rašínová, J. Hájek)
13. schválilo
prodej pozemku p.č. 1/1 a pronájem pozemku p.č. 1/3 na dva roky - L.N. a současně pověřili
starostku k podpisu smluv.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
14. vzalo na vědomí
Informaci Mgr. Pr ůchové o získaných dotací:
a) Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu „Chceme žít zdravě“ – ve výši
5.000,- Kč – bylo vyčerpáno na škole v přírodě.
b) Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 – 24.480,- Kč
c) Dotace na odstranění škod na majetku škol způsobených povodněmi v srpnu –
podklady předány Ministerstvem školství na Ministerstvo financí – v jednání
d) Finanční podpora z OP VK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost)
ve výši 436.275,- Kč.
15. projednalo a pověřilo
nabídky taxislužeb od 1. 12. 2010 do 30. 3. 2010 na přepravu žáků Polevsko x Kyltice x
Polevsko a pověřili starostku k uzavření smlouvy s firmou na dopravu, která podala
nejvýhodnější nabídku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
V Polevsku 8. 11. 2010
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 6. 12. 2010, od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
16. odsouhlasilo
změnu programu
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0
17. revokovalo a odsouhlasilo
usnesení č. 12 zastupitelstva ze dne 8. 11. 2010 a odsouhlasilo odměnu p. J. Hájkovi ve výši
roku 2010.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 1 (J. Hájek)
18. odsouhlasilo
rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 3 162 600,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0 Zdrželi se 0
19. odsouhlasilo
rozpočet na rok 2011 ve výši 6 585 800,- Kč – jako vyrovnaný
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0 Zdrželi se 0
20. nezařadilo
nabídku firmy DOKOM FINAL Děčín do výběrového řízení na opravu místních komunikací
z důvodu ukončení výběrového řízení dne 6. 11. 2010. Nabídka byla podána 6. 12. 2010
v 14,00 hod.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0 Zdrželi se 0
21. odsouhlasilo
uzavřít smlouvu s firmou STRABAG a.s. Liberec na opravu místních komunikací p.č .847,
942 v k. ú. Polevsko, 1638 v k. ú. Arnultovice (Klůčky) a p.č. 875/12 a 875/3 v k. ú.
Polevsko (nad kostelem) a současně pověřili starostku k podpisu smlouvy s firmou
STRABAG a.s. a „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
22. odsouhlasilo
jmenování komisí + krizového štábu viz příloha tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
23. odsouhlasilo
stavební pozemky v k. ú. Polevsko budou prodávány formou soutěže - „nejvyšší nabídka“,
avšak za minimální cenu 350,- Kč/m2
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
24. odsouhlasilo
uzavřít smlouvy na vypracování žádostí o dotace na „Statické zabezpečení hřbitovní zdi“
s firmou Ing. T. Ruprich, Hradec Králové, zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
25. odsouhlasilo
vyhlášení veřejné sbírky na rok 2011 na „Rekonstrukci kostela Nejsvětější Trojice
v Polevsku“ – jedná se o spoluúčast na plánovou akci.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
26. odsouhlasilo
prodloužení přepravy žáků z Kyltice do Mlýnů
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
27. odsouhlasilo
zaplacení balíčků na Mikulášskou besídku v částce 4.000,- Kč..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
V Polevsku 7. 12. 2010
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2010
Volby probíhaly na základ ě volebního zákona č. 491/2001 Sb. v aktuálním znění. Stávající
zastupitelstvo rozhodlo před volbami o počtu členů p říštího zastupitelstva, s přihlédnutím k
počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Jakmile je zastupitelstvo zvoleno, volí jeho
členové ze svého středu starostu a místostarostu obce. Do zastupitelstev obcí, městysů a měst
bylo celkově voleno ve 14 765 okrscích a do zastupitelstev městských části a městských
obvodů bylo celkem voleno ve 2 183 okrscích. Letošních voleb se zúčastnilo celkem 48,5 %
obyvatel, nejvyšší krajská volební účast byla v kraji Vysočina (55 %) a nejnižší krajská
volební účast byla v Karlovarském kraji (41,79 %). Podle Mladé fronty DNES volby
nedopadly dobře pro ODS ani pro Věci veřejné, ODS poprvé v historii prohrála komunální
volby v Praze. Naopak ČSSD zvítězila v mnoha větších městech a TOP 09 vyhrála volby v
Praze, získala celkem 26 mandátů. Volby zamíchaly kartami hlavn ě ve větších městech. Místní
sdružení a nezávislí kandidáti byli favority v mnoha obcích na Českolipsku.
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za účast v komunálních volbách v obci Polevsko.
Upřímně pak děkuji za každý hlas, který jste mi dali. Volby jsou pro m ě jistým vysvědčením
za vykonanou práci v obci.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se podílejí na rozvoji obce a je jedno v jaké oblasti. Každá
má svůj význam a důležitost. Zdravá úvaha, názory a nekonfliktnost umožnily konstruktivní
jednání a rozhodování. Je mi ctí spolupracovat se všemi členy zastupitelstva obce.
Děkuji Vám.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech
15.10. – 16.10. 2010, v obci Polevsko

Počet zapsaných osob do stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

302
119

119 Počet platných hlasů
Kandidát
1
Martina Rašínová
2
Jaroslav Hájek
3
Petr Ziml
4
Ing. Tomáš Socha
5
Mgr. Elena Průchová
6
Lenka Panušková

(volební účast 39,40%)
Počet hlasů
82
75
72
71
64
63

v%
16,80
15,36
14,75
14,54
13,11
12,90

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Dne 8. 11. 2010 se konalo veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce. Zasedání začalo
slibem sedmi zastupitelů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách, přijali volební mandát a
budou v příštím volebním období 2010 – 2014 rozhodovat o samosprávě obce. Poté přišly na
program body, které se bezprost ředně týkaly volby vedení obce, zřízení výborů a komisí,
v neposlední řadě bylo rozhodováno o dalších bodech, které byly zveřejněny a projednány.

Pro informaci uvádíme náplň výborů a komisí
FINANČNÍ VÝBOR
-

kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky, provádění
přípravy rozpočtu, rozpočtových změn, kontrola jeho plnění v průběhu kalendářního
roku, příprava zprávy o hospodaření obce a stavech účtů zastupitelstvu obce.

KONTROLNÍ VÝBOR
-

kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti, kontrola pokladních knih a hotovosti a kontrola podpisových
vzorů a zacházení s pokladnou, kontrola plnění usnesení z veřejných zasedání,
kontrola dodržování právních norem, kontrola knihy docházek, kontrola čerpání
náhradního volna v návaznosti na práce přesčasových úvazků zaměstnanců, kontrola
vybírání všech poplatků + upomínek, kontrola provedených inventarizací, kontrola
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Polevsko, kontrola náležitostí
uzavřených smluv a dohod O.Ú. + občané.

O provedené kontrole výbory pořídí zápis, který obsahuje co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřujících k odstranění
nedostatků.
KOMISE KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ, ŠKOLSKÁ A SPORTOVNÍ
- spolupráce se všemi zájmovými organizacemi v oblasti kulturní, společenské, sportovní,
zajišťování organizace akcí pořádaných obcí nebo obecním úřadem týkajících se této oblasti,
spolupráce se školskou komisí, spolupráce při tvorbě obecního měsíčníku – NAŠE OBEC,
řešení věcí v sociální oblasti, spolupráce se seniory, evidence významných životních jubileí,
spolupráce se ZŠ a MŠ Polevsko ohledně rozpočtu školy, investičních akcí, společných
projektů týkajících se příspěvkové organizace, účast při kontrole hospodaření školy
prováděných kontrolním výborem.
KOMISE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A KOMISE VEŘ. POŘÁDKU, OCHŽP
- plánování činností a koordinace v investicích, údržba v oblasti vodního a lesního
hospodářství, péče o zeleň a životní prostředí, veřejného prostranství, koordinace činnosti
související s výstavbou, příprava investičních akcí, kontrola jejich realizace ve spolupráci
s kontrolním výborem, výběr firem, příprava projektů, kontrola financování projektů,
kontrola stavu místních komunikací, územní plánování.

GENERÁLKA STÁTNÍCH MATURIT
Letos poprvé se žáci posledních ročníků středních škol setkali se státní maturitou.
V říjnu proběhla na všech školách generálka, na jaře budou zkoušku z dospělosti
skládat studenti naostro. Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí –
společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně
složit povinné zkoušky obou těchto částí. Povinné zkoušky budou studenti skládat
z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a matematiky nebo z občanského
společenskovědního základu či informatiky. Studentům budeme držet palce, aby se jim nová
maturita povedla!

CYKLOSTEZKA VARHANY
Svazek obcí Cyklostezka Varhany obdržel od dota čního orgánu informaci o
schválení záměru a spolufinancování na dokončení III. etapy cyklostezky tj.
z Volfartic p řes Nový Oldřichov až do Kamenického Šenova – bývalé horní
nádraží. Dotace bude poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod. Během měsíce prosince se uskuteční jednání svazku.

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?

Posílení signálu mobilního operátoru T-mobile CZ a.s.

Začátkem ledna 2011 bude spuštěna základnová stanice 48062Děčín_Liberec_Polevsko společnosti T-mobile CZ a.s., Praha, kterou bude
posílen mobilní signál tohoto operátora. T-mobil CZ a.s. pravd ěpodobně spustí
toto posílení ještě před vánočními svátky – nejpozději však začátkem ledna 2011.
V případě zájmu občanů Polevska o přechod k tomuto operátorovi je možné
kontaktovat tel.+420 603 603 603. Na tomto telefonním čísle Vám budou
podány veškeré informace.
Obec tímto děkuje Římskokatolické farnosti Polevsko, která umožnila výstavbu
základnové stanice ve věži Kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku.

OZNÁMENÍ
V rámci svozu komunálního odpadu prosíme obyvatele Polevska o
trpělivost v případě nezajištění svozu odpadu z důvodu sněhové kalamity v určitých částech
obce. Nabízíme možnost občanům vyzvednout si svozové pytle na komunální odpad na
Obecním úřadě.

Z důvodu přívalu sněhu, který je prakticky již řadu dní, prosíme občany o pochopení v rámci
zimní údržby (pluhování), pracovník Obecního úřadu po celé dny pluhuje a opravdu nemůže
celou obec vyčistit dle telefonických přání obyvatel obce. Situaci dále komplikuje vítr a na
většině místních komunikací se tvoří sněhové jazyky.
Věříme ve Vaše pochopení a trp ělivost, tato situace je po celé republice.
Děkujeme za pochopení

DOTACE
V rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou“ – povodně 2010 obec získala dotaci ve výši 2 284 000,- Kč na „Opravu
místních komunikací v Polevsku“ (jedná se o komunikace Klůčky a nad Kostelem).
Realizaci akce vysoutěžila firma STRABAG a.s., Liberec, práce budou zahájeny v měsíci
dubnu 2011 – termín ukončení květen 2011. Z tohoto důvodu žádáme majitelé RD a
rekreačních objektů v těchto lokalitách o shovívavost a trpělivost v době realizace akce. Je
pravděpodobné, že v určitém období bude část místních komunikací uzavřena.

REKAPITULACE ŽÁDANÝCH A ZISKANÝCH DOTACÍ r. 2010
Název projektu
Rekonstrukce místních
komunikací – nad Kostelem
směr sjezdovka, Klůčky +
parkoviště

Dotační orgán
SZIF ( Státní

Celkové
náklady

Dotační
podíl

Výsledek

4 198 403,-

3 175 263,-

nevyhověno

7 669 468,-

5 741 866,-

nevyhověno

5 074 728,-

4 567 255,-

vyhověno

16 809 093,-

12 658 191,-

nevyhověno

zemědělských intervenční
fond Hradec Králové )

Statické zabezpečení
hřbitovní zdi

SZIF ( Státní

Oprava Kostela
Nejsvětější Trojice

SZIF ( Státní

Polyfunkční dům +
víceúčelové hřiště

SZIF ( Státní

Oprava budovy ZŠ a MŠ
Polevsko (střecha, okna,

OPŽP Praha

5 409 172,-

4 500 000,-

nevyhověno

Krajský úřad
Libereckého kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje
MMR Praha

312 652,-

156 326,-

nevyhověno

575 012,-

373 757,-

nevyhověno

100.000,-

82.000,-

vyhověno

486 000,-

389 000,-

vyhověno

MMR Praha

267 000,-

187 000,-

vyhověno

MMR Praha

7 045 000,-

4 227 000,-

zemědělských intervenční
fond Hradec
zemědělských intervenční
fond Hradec Králové )
zemědělských intervenční
fond Hradec Králové )

zateplení + fasáda)

Rekonstrukce vodní
nádrže
Elektroinstalace ZŠ a MŠ
Údržba veřejné zeleně
Praha – oprava zdiva PBP
Šporky
Oprava oken v kulturním
sále za spoluúčasti dětí ZŠ
a MŠ
Úprava okolí Mezinárodní
cyklistické trasy č. 211
v obci Polevsko - statické
zabezpečení stávající
opěrné zdi novou úhlovou
zdí
Rekonstrukce parkoviště v
obci Polevsko

Vybudování
víceúčelového hřiště
v obci Polevsko“

MMR – Praha -

561 000,-

336.000,- Kč

CELKEM

vyhověno

program „Podpora
rozvoje hosp. slabých a
strukturálně
postižených regionů “

MMR – Praha -

3 585 000,-

2 151 000,zařazeno do
náhradních akcí,
tzn. dotace bude
přidělena
v případě, že bude
odmítnuta těmi,

program „Podpora
rozvoje hosp. slabých a
strukturálně
postižených regionů “

kteří jsou uvedeni
v seznamu
schválených
žádostí

„Oprava památníku
padlým obětem 1.světové
války“
„Oprava místních
komunikací“ v rámci
povodní srpen 2010

nevyhověno

program „Podpora
rozvoje hosp. slabých a
strukturálně
postižených regionů“

Krajský úřad
Libereckého kraje
Ministerstvo pro
místní rozvoj –
žádáno srpen 2010

60 900,-

50.000,-

2 942 933,Kč

2 284 000,-

7 848 255,-

V říjnu 2010 obci
byla přidělena tato
dotace,ovšem
zastupitelé dne
6.10.
neodsouhlasili
výstavbu
„Víceúčelové
hřiště“ z dotačních
prostředků
z důvodu vysoké
vlastní spoluúčasti
(1 200 000,- Kč).

nevyhověna

vyhověno

VII. Polevský ples
OBECNÍ ÚŘAD POLEVSKO a HOSTINEC A PENZION NA
KŘIŽOVATCE Vás srde čně zvou na již VII. Polevský ples pořádaný
dne 4. 2. 2011 od 20.00 hod. na sále hostince. K tanci a poslechu
hraje skupina STRATOS. Vystoupí : Soubor Novoborských mažoretekminimažoretky, kadetky, juniorky a rodi čovský tým (maminky). Je pro
Vás opět připravena bohatá tombola.

MISTR ČR za kolekci „Činčil malých“
Český svaz chovatelů pořádal Celostátní výstavu drobného zvířectva ve
dnech 12. – 14. 11. 2010 v Lysé nad Labem. Této výstavy se zúčastnil pan
Michal Tóth z Polevska. Pan Michal Tóth se stal MISTREM ČR za kolekci
„Činčil malých“ , dále získal ocenění – Šampión ČR za „Činčilu malou“.
Srdečně blahopřejeme panu Tóthovi a přejeme další úspěchy.

ŠKOLNÍ SLOUPEK
Mikulášská 2010
V sobotu 4. 12. 2010 se konala na Polevsku tradiční mikulášská besídka. Jako každým rokem, tak
i letos se celá akce odehrála na obecním sále v hospodě Na křižovatce. Dětičky se začaly scházet
kolem třetí hodiny odpolední. Někteří přicházeli s menšími obavami, co je letos čeká, jiní šli na
sál s naprostou suverenitou a beze strachu. Ať už byl přítomen strach nebo ne, všichni se těšili
na příchod Mikuláše, kterého samozřejmě měli doprovodit andílci a čerti. Když byl sál naplněn
nedočkavými dětmi, tak se začalo volat na Mikuláše a čerty. Avšak volání dětí nebylo vyslyšeno.
Nikdo však netušil, že čerti dávno číhají za zavřenými dveřmi sálu a čekají pouze na moment
překvapení. Po té, co naše ratolesti vyvolávali čerty podruhé, vypuklo na sále opravdové peklo,
protože to už všichni čerti doslova vlétli mezi dětičky. Křik, jekot, ale i smích a jásot byl slyšet
daleko opodál, protože moment překvapení se čertíkům zcela vydařil. Čerti měli radost, že dokázali
dítka postrašit a tím je tak trošku nasměrovat k nápravě svých celoročních hříchů. Pak už ze dveří
kráčel Mikuláš, kterého doprovázeli dva andílci. Po jakémsi zklidnění čertů došlo k přednášení
básní a zpívání písní. Před Mikulášem se předvedli snad všichni, od mrňousků, co snad nechodí
ani do školky, až po velké školáky. Čerti letos nešetřili vůbec nikoho. Někdo recitoval báseň, aby
si vysloužil balíček od Mikuláše, někdo zase bohužel musel okusit pytel nebo koště čertů a čelit
tak nátlakům odvedení do pekla. Podařilo se rozplakat ne jedno dítko. Každý však víme, že k
mikulášské besídce strach a slzy prostě patří. Když byly všechny balíčky a dárečky rozdány, děti se
rozloučily s Mikulášem, andílky i čerty a na rozloučenou jim ještě zamávaly. Po odchodu Mikuláše
se svou družinou se už dětičky začaly těšit na další zimní svátek a tím jsou samozřejmě Vánoce a
příchod Ježíška a na slzičky se zcela zapomnělo.
Robert Schäfer, vychovatel ŠD

Zpívání v kostele
Předvánoční čas tráví lidé různě. Ve školách a školkách bývá zvykem uspořádat vánoční besídku.
Dětičky se naučí básničky a písničky se zimní a vánoční tematikou, potom pozvou své rodiče a
předvedou jim své umění zpěvu a recitování. Žáci ze ZŠ Polevsko to mají trošku jinak, protože své
rodiče pozvou v předvánoční čas do kostela a tam jim zapějí tradiční vánoční písně a koledy. Právě
kostel svou akustikou pomáhá celé té vánoční atmosféře a celý dětský koncert má určitou noblesu.
Letos vše začalo ozdobením stromků v kostele přírodními ozdobami, sušenými pomeranči. Pak si
vzal slovo pan farář, všechny v kostele přivítal a předal slovo žákům základní školy. Děti zazpívaly
všechny připravené a poctivě natrénované koledy a na varhany je doprovázela paní Jirchářová,
maminka dvou sestřiček a žaček ze ZŠ Polevsko. Jako vložka mezi písněmi zazněly flétny dvou
šikovných žáků, Elišky Schandlové a Ondry Sochy. Dále pak si sólo na varhany střihla žákyně
druhé třídy, právě Klárka Jirchářova. Děti odměňoval krásný potlesk. Na konci celého představení
zazpívaly děti tradiční anglickou vánoční píseň za doprovodu Stephana Di Cara, lektora anglického
jazyka. Celé vystoupení žáků mělo silné vánoční kouzlo a téměř každému určitě běhal mráz po
zádech. Úplný závěr patřil ředitelce ZŠ Polevsko, Eleně Průchové, která všem poděkovala a s
jejími krásnými slovy, přející ke krásným vánočním svátkům a úspěšnému novému roku, se všichni
rozloučili a opustili polevský kostel.
Robert Schäfer, vychovatel ZŠ

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych jménem celé školy poděkovala všem rodičům za přízeň a podporu školy a to zejména těmto rodičům:
Věcné dary:
Finanční příspěvky:
Jan Tenenko
Jaroslav Hájek
Pomoc při školních akcích
nebo vedení kroužku
Jan Tenenko
Jana Kamešová
Petra Sochová
Petr Ziml
Radek Šauer
Lenka Panušková
Zuzana Jirchářová
pan farář – Otec Pavlas
Martin Schandl

Iveta Stodová
Milena Knytlová
Jiří a Jaroslava Správkovi
Ivo Hájek
Dana Svobodová
Tomáš Socha
Anička Hašková
Monika Rejnová
Hana Štolfová
Martina Beránková
Markéta Brabencová
Jaroslava Lukášková
Markéta Bandasová
Denisa Slánská
Dana Hlavičková
Gita Schandlová

Velké poděkování patří také paní starostce Martině Rašínové a zastupitelům obce, kteří velice podporují naši školu.
Všem velmi děkujeme.
Za kolektiv školy
Mgr. Elena Průchová

Krásné a spokojené prožití
svátků vánočních, rodinnou
pohodu, chutnou štědrovečerní večeři i bohatou nadílku a radost v
dětských očích přeji Vám všem
Mart ina Rašínová
starostka obce

Dovolená v knihovně
Poslední knihovna v tomto roce

20.12. 2010

První knihovna v roce 2011

3. 1. 2011

Dovolená na obecním úřadě
28 .12. a 31. 12. 2010

od 3.1. 2011 – běžná pracovní doba
V mimořádně naléhavých případech se lze obrátit na tel čísla:
606/907688, 487/722152 – Martina Rašínová, starostka obce
606/471 528 – Jaroslav Hájek, místostarosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2011
hodně zdraví, štěstí a pohody Vám všem přeje
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu

Kontaktní údaje obecního úřadu
telefon: 487 727 731

mobil ( starostka obce): 606/907688

www stránky: www.polevsko.info

e-mail: starosta@polevsko.info

ID datové schránky: v2ub435
úřední hodiny úřadu: PO a ST 08,00 hod. – 17,00 hod.
bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor

