PÁTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
Únor 2011

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 12. 1. 2011od 18.00 hodin v zasedací
místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
27. pověřilo
starostku k podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ na svod dešťového kanálu na
p.p.č. 57/2 s Ing. J. Slánským.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0

28. odsouhlasilo a pověřilo
uzavření „Ve řejnoprávní 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.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0

29. odsouhlasilo
vydání
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011,
o místním poplatku ze psů
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazné vyhlášky č.3/2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Polevsko
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Všechny stanovené místní poplatky zůstávají ve stejné výši roku 2010.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0 Zdrželi se 0

30. odsouhlasilo
jmenování lesního hospodáře obce Polevska pana Petra Zimla .
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0 Zdrželi se 0

31. odsouhlasilo
navýšení kapacity školní družiny na 60 dětí a školní jídelny na 100 dětí.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0 Zdrželi se 0

32. odsouhlasilo
otevření třetí třídy v ZŠ a MŠ Polevsko od 1. 9. 2011
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0

33. odsouhlasilo
změnu odměn dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., neuvolněných zastupitelů ve
výši neuvolněný zastupitel 437,- Kč a místostarosta 12 090,- Kč hrubého.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti
0
Zdrželi se 2

34. odsouhlasilo
převedení finančních prostředků ze Sporoinvestu (Česká spořitelna a.s.) na účet obce ve výši
122.500,- KČ. Dále převedení finanční částky ve výši 122.500,- Kč na účet ZŠ a MŠ Polevsko
určené na provozní zálohu za 4.čtvrtletí 2010. Současně pověřili starostku k podepsání
smlouvy o převedení finančních prostředků s Českou spořitelnou a.s..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0

35. projednalo a pověřilo

nabídku EUROVIA Kamenolomy a.s., Liberec na odkup pozemků (nabízená cena 103,- Kč/1m2)
využívané jako komunikace (u lomáckých domů) a pověřili starostku k jednání směřujícímu snížení
nabízení ceny na částku 25,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti

0

Zdrželi se 0

V Polevsku 13. 1. 2011
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 9. 2. 2011od 18.00 hodin v zasedací
místnosti v přízemí

Zastupitelstvo obce Polevska
36. odsouhlasilo a pověřilo
podání žádost o dotaci na rok 2011 z Grantového fondu Libereckého kraje (maximálně 65 %
celkových uznatelných nákladů akce) na elektroinstalaci v budově ZŠ a MŠ Polevsko
400.000,- Kč v dané výši a vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele
z rozpočtu obce. Zároveň pověřilo starostku k vyřízení dotací.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0

37. odsouhlasilo a pověřilo
účast na projektu Varovných systém ů obyvatel v rámci protipovodňových opatření a současně
bere na vědomí 100% předfinancování projektu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0

38. neodsouhlasilo a pověřilo
uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s AVE CZ
odpadové hospodá řství (navýšení) na rok 2011 z důvodu nedostatku finančních prostředků
obce a dále v zimním období nepravidelnému svozu odpadu. Současně pověřilo starostku
k vyjednávání s firmou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0

39. odsouhlasilo
finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na nákup tomboly na „Dětský karneval“ pořádaný dne
6. 3. 2011.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0

40. odsouhlasilo
rozpočtový výhled na období 2010 – 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0

Zdrželi se 0

V Polevsku 10. 2. 2011
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

Vážení spoluobčané,
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek
nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom během
nastávajícího roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však
i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali
nebo nestihli udělat. Život je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly i zlé dny
naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a
šťastné. A na tom dobrém je potřebné dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát
se překážek, které určitě b ěhem postupující cesty k cíli přijdou. Navzdory
hektické době, ve které žijeme, vyšším požadavkům na lidi, techniku a
infrastrukturu, stále nedostatečným finančním zdrojům jsem přesvědčena, že
vzdělávat a zvyšovat úroveň kvality života v naší obci se nám společnými silami
daří. Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však
potřebné úsilí, práce, jednání, projektů ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a
tolerance.
Využívám této p říležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou
přispěli k obohacení kulturního i duchovního života v obci, protože budoucnost
obce je v rukách jejich občanů. Přeji Vám, víc hezčích dní než horších, víc lásky
než nenávisti, víc hojnosti než smutku a trápení. Pevné zdraví a hodně úspěchů.
Martina Rašínová

REFORMA ŠKOLSTVÍ
V Kamenickém Šenově se dne 4.1. konalo setkání s minstrem školství Pavlem
Dobešem. Model ideálního vzdělávacího systému představil ministr při návštěvě
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Z důraznil, že
optimalizace středních škol prob ěhne a ty, které jsou tzv. rodinným st říbrem, přejdou pod
hlavičku ministerstva školství. Uvedl, že smyslem optimalizace není prvoplánově ušetřit, ale
nastavit kvalitu českého školství. Na počátku prosince seznámil hejtmany jednotlivých krajů
s projektem optimalizace, který reaguje na potřeby každého kraje zvlášť. Podle něj by tak
mohlo být již letos v září až o dvacet procent méně středních škol po celé republice. Ministr
rovněž chce, aby se sladily rámcově vzdělávací programy na základních školách tak, aby se
řídily stejnou osnovou a výuka nebyla roztříštěná. Dále by mělo ministerstvo do školství
poskytnout až čtyři miliardy korun a to v roce 2012. Bude usilovat o to, aby funkční období
ředitelů škol bylo šest let, zavést povinnou obhajobu funkce. Dále avizoval, že od ledna bude
na ministerstvu hlavním tématem učňovské školství, které by se mělo stát lukrativní
alternativou pro studenty, kteří neprojdou sítem přijímacího řízení na střední školy. Setkání s
ministrem se zúčastnili studenti a pedagogové sklářské školy spolu se starostkami a starosty
celého Českolipska.

ŠKOLENÍ POVODŇOVÉ OCHRANY
Dne 11. ledna 2011 se konalo školení povod ňové ochrany na krajském
úřadě v Liberci. Školení bylo zabezpečeno předním povodňovým
odborníkem ing. Janem Papežem a bylo určeno pro starosty obcí, členy povodňových komisí a
vodoprávní úředníky. Během školení byly podány základní informace o povodňové ochraně,
povodňových plánech, činnostech povodňových komisí, předávání informací a zkušeností. Pro
názornost byly použity konkrétní případy ze srpnových povodní. K dispozici dostala každá
obec CD s podrobnými informacemi.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Náklady na zimní údržbu (PHM + materiál):
Rok 2009 – 2010 ( březen ) :
Rok 2010 ( prosinec ) - 2011:

59 424,- Kč
58 231,- K č

Podle klimatologů je současná zima abnormální. Podobně to prý na českém území
vypadalo naposledy v zimě 1969/1970. Z hydrometeorologického ústavu zase tvrzení o
historicky výjimečném období mírní a uvádí, že klima má určité kolísání a lidé si hrozně
málo pamatují. Když pak sněží několik dní za sebou, tak jim to hned přijde výjimečné.
Náklady na zimní údržbu ( pluhování ) však vynaloženy byly a těžko by mohl někdo říci, že
zbytečně. Takže je na zvážení každého z nás, jaká že to zima letos přišla. Pravdou také je,
že v zimě se občas prostě stává, že sněží. A nejinak to bylo a je i v naší obci. Porovnání
fotografií s léty minulými nám je důkazem.

CENA VODY PRO ROK 2011
Od 1. ledna 2011 zaplatí odběratelé vodného a stočného na území, které je v
působnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s., částku 68,35 Kč /m3 (bez
DPH) - 75,19 Kč/m3 (včetně DPH). Cena pouze vody je 37,19 Kč vč. DPH.
Cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené naší provozní společností a z
potřeb Severočeské vodárenské společnosti.
Růst ceny vody je v několika posledních letech způsoben v první řadě požadavky na investice
do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Č eská republika musí splnit
přísné požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod.
V cen ě vody se odráží také nárůst cen povrchové vody, energií, surovin, materiálu, mezd,
služeb a dalších položek.
JAK ŠETŘIT VODOU ( PÁR PŘÍKLADŮ )
Sprchování: 50 - 70 litrů
- jedno osprchování vyjde zhruba na 3,- Kč
Koupel ve vaně: 125 – 200 litrů
- jedna koupel vyjde na 9 – 14,- Kč
Čištění zubů: 2 deci – 30 litrů
- jedno čištění zubů vyjde na 1,20 – 2,- Kč
Kapající kohoutek: 90 litrů týdně
- za rok zbytečně zaplatíme 300,- Kč
Mytí rukou: 3 litry
- vhodné jsou úsporné pákové baterie nebo vodu během mydlení zastavit, mytí rukou
pak vyjde na 0,20 Kč
Mytí nádobí pod tekoucí vodou: až 200 litrů za 10 minut
- za jedno mytí pod tekoucí vodou zaplatíme až 15,- Kč, vyplatí se mýt nádobí ve dřezu,
kde se spotřeba pohybuje od 15 do 40 litrů, cena vyjde v rozmezí 1 – 2,60 Kč
Mytí v myčce: 15 litrů za cyklus
- vyplatí se myčka třídy A plus, mytí pak vyjde na 0,64 Kč
Praní: 60 litrů
- jedno praní nás tak vyjde na 2 – 3,- Kč

Platby na rok 2011:
poplatek za TKO
– základní sazba 500,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci k trvalému pobytu ; za rekreační
objekt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
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. 2.2011
a to do pokladny OÚ nebo převodem na účet obce
( OÚ přidělí variabilní symbol platby)

PLASTOVÉ NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Obecní úřad nemá k dispozici kovové nádoby na komunální odpad. Má pouze
plastové. V zimním období jsou sice problémy s ukládáním horkého popela,
nicméně s plastovými nádobami je snadná manipulace a firma AVE, která odpad
sváží jiné nádoby nemá. Žádáme občany, aby nedávali do plastových nádob horký
popel.

SČÍTÁNÍ LIDU,DOMŮ A BYTŮ 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011.
Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země
Evropské unie v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České
republice přibližně 250,- Kč na osobu. Přípravu, organizaci, samotné
provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č.
296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním
partnerem pro provedení terénních prací p ři sčítání je Česká pošta, s. p. Při sčítání se zjišťují
nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným
způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy. Ve
sčítacích formulářích se již nezjišťuje vybavenost domácností spotřebiči, osobním
automobilem, chatou apod. Jediná otázka pro Sčítání lidu, domů a bytů, týkající se tohoto
tématu, je vybavenost domácnosti osobním počítačem a přístupem na internet, ta je však
opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v této oblasti a vzhledem k možnostem, které
využití internetu dává občanům, např. v komunikaci s úřady. Nezjišťuje se přitom vlastnictví
počítače konkrétní osobou ani počet počítačů v domácnosti.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 p řinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se
vyvíjí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:

Formuláře pružně reagují na vývoj společenských poměrů, nově tak přibude dotaz na
registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu už žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve s čítacích formulářích tak nejsou žádné otázky
na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších v ěcí.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je online nebo prostřednictvím datových schránek.
Sčítacími komisaři budou v 95 % případů poštovní pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ posílat domovní a bytové listy ve většině p řípadů p řes
datové schránky.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k di spozici telefonní call centrum s
operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Na podzim 2011 prob ěhne ve školách v celé republice tzv. Minis čítání, ve kterém si
žáci a studenti zábavnou formou vyzkouší práci se statistickými daty.

PSI
1. Pobíhající psi
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo 12. ledna
zrekapitulovalo práva a povinnosti obce, obecního úřadu, ale také i
majitelů psů.
2. Psí exkrementy
Jistě to zná každý – jdete na procházku, od autobusu, na návštěvu apod. a šlápnete do
něčeho hnědého. Nepříjemný pocit. Všude kolem nás je plno psích exkrementů. Je to
nechutné, přímo odporné. To, že je to povinnost uklidit si po svém psovi je logické. Své
miláčky si také nenecháte vykonat potřebu na zahradě, u SVÉHO plotu, na dvorku. Každý
majitel psa, který po svém zvířeti neuklidí výkaly se dopouští přestupku. Za znečištění
veřejného prostranství mu může být uložena pokuta až do výše 20 tis. Kč a to ve správním
přestupkovém řízení. Na dodržování vyhlášky dohlížejí strážníci, v naší obci je nemáme,
tudíž se zde zřejmě utopíme v psích výkalech. Není povinností obce, ani součástí
zaplaceného poplatku poskytnout majitelům psa odpadkové koše a pytlíky na psí
exkrementy. Zastupitelstvo obce na svém ve řejném zasedání 9. 2. 2011 tento problém
řešilo, v případě nákupu košů a pytlíků na psí exkrementy by musel být navýšen poplatek za
psa.
Z tohoto důvodů ž ádáme majitele psů p ři procházce po obci k úklidu psích exekrementů.
V opačném případě upozorňujeme na porušení zák. č. 200/1990, § 47 (1) písm. d., tím se
dopouští přestupku a může mu být uložena pokuta až do výše 20 tis. Kč.

Děkujeme ve Vaše pochopení

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Obec Polevsko vyhlašuje veřejnou sbírku podle zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách na „Rekonstrukci Kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku“–
sbírka je určena na spoluúčast dotace, kterou získala v roce 2010
Římskokatolická farnost Polevsko zastoupená děkanem Josefem Pavlasem.
Stavební úpravy budou spočívat v obnově odvodnění areálu - oprava stávající
drenáže a obnova okapních žlabů a svodů. Dále bude provedena výměna
poškozené střešní krytiny, oprava fasády včetně kamenosochařských prvků,
oprava kování dveří a oken, obnova výplní vstupů a oken a dále budou proedeny
zabezpečovací práce, které budou spočívat v osazení ztužujících táhel ve věží,
doplnění a ztužení konstrukce sedlového krovu, "sestehování" poruch zdiva,
sanaci poruch klenebných nadpraží.
Dotace je ve výši 4 567 255,-. Spoluúčast 507 473,- Kč. Tímto prosíme občany
o jakýkoliv finanční příspěvek. Sbírka bude organizována formou
pokladniček, které budou uloženy na Obecním úřadě v Polevsku a v Koloniálu
Ahoj Polevsko. Dále na sbírku byl zřízen samostatný účet č.
438709850287/0100 Komerční banka Nový Bor.
Děkujeme

V měsíci lednu oslavili významné životní
jubileum:
Irena Martínková
Slavomíra Zimlová
V měsíci únoru oslaví významné životní
jubileum :
Zdeněk Musil
V měsíci březnu oslaví významné životní
jubileum :
Emílie Tuzarová
Libor Knytl
Jarmila Pecháčová
Eva Bubnová

Srdečně blahopřejeme !

Demolice objektu
Na častý dotaz občanů zda bude objekt (viz.foto) odstraněn v důsledku požáru dne 10. 9. 2010
informujeme občany. Obecní úřad Polevsko vyzval 13. 9. 2011 majitele objektu k jeho
odstranění. Následně 18. 10. 2010 Obecní úřad Polevsko požádal Městský úřad Nový Bor
k zahájení řízení dle § 135 (1) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve věci neodkladné odstranění stavby. V d ůsledku požáru hrozí zřícení objektu a
ohrožení života, zdraví osob a zvířat.
Městský úřad Nový Bor zahájil správní řízení a vyzval majitele objektu k nutným
zabezpečovacím pracím a opatření projektové dokumentace pro nezbytné úpravy.
Vlastník objektu s tímto rozhodnutím nesouhlasil a odvolal se ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, který posoudí, zda objekt hrozí zřícením. O výsledku Vás budeme
informovat. Dle fotografií je zřejmé, že zabezpečovací práce nebyly provedeny.
13. září 2010

12. leden 2011

PŘEHLED PODANÝCH DOTACÍ NA r. 2011
Název projektu
Oprava budovy ZŠ a MŠ
Polevsko (střecha, okna,

Dotační orgán
OPŽP Praha

Celkové
náklady

Dotační
podíl

Výsledek

5 409 172,-

4 500 000,-

není rozhodnuto

997 360,-

400 000,-

zateplení + fasáda)

Jak vidí děti obnovu obce
Polevsko – proměny
budovy ZŠaMŠ Polevsko,
aneb fantazií dětí ať se
meze nekladou (výměna
střešní krytiny ve škole)
Statické zabezpečení
hřbitovní zdi
Oprava památníku padlým
obětem 1.světové války
v Polevsko včetně úpravy
prostranství v okolí –
1.etapa
Oprava památníku padlým
obětem 1.světové války
v Polevsko včetně úpravy
prostranství v okolí –
2.etapa
Rekonstrukce centrálního
kříže na hřbitově v
Polevsku
Rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ a MŠ
Rekonstrukce vodní
nádrže
Statické zajištění stropní

konstrukce nad 3.N.P.
v ZŠaMŠ Polevsko
Údržba veřejné zeleně
Obnova kamenné
hřbitovní zdi včetně dvou
kamenných schodišť
(I.etapa)
Oprava zdiva PBP Šporky
(výstavba nové
pravobřežní zdi)

MMR – Podpora
obnovy a rozvoje
venkova

SZIF ( Státní
zemědělských intervenční
fond Hradec

7 669 468,-

5 741 866,-

MMR – Podpora
obnovy a rozvoje
venkova

765 527,-

400 000,-

MMR – Podpora
obnovy a rozvoje
venkova

765 527,-

400 000,-

Krajský úřad
Libereckého kraje

75 750,-

50 000,-

Krajský úřad
Libereckého kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje
Krajský úřad

575 012,-

373 757,-

312 652,-

156 326,-

571 529,-

514 376,-

473 735,-

426 373,-

738 851,-

664 966,-

Libereckého kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje
Ministerstvo kultury
Praha
MMR Praha

žádost bude
podána, pokud
bude vypsána
výzva

Polyfunkční dům +
víceúčelové hřiště

SZIF ( Státní
zemědělských intervenční
fond Hradec Králové )

16 809 093,-

12 658 191,-

dotace bude
podána v říjnu
2011

Rekonstrukce povrchu TK

Ministerstvo
školství, mládeže a
tělovýchovy Praha

3 000 000,-

3 000 000,-

není rozhodnuto

Celkem podáno 14 žádostí

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

Mart ina Rašínová
starostka obce

ŠKOLNÍ SLOUPEK
P L Á N O VA N É A K C E Š K O LY N A B

ŘEZEN

Datum

Akce

Celý měsíc
Dle počasí
2. 3. 2011
6. 3. 2011
8. 3. 2001
18. 3. 2011
22. 3. 2011

Plavecký výcvik – každé pondělí
Lyžařský kroužek – každé úterý
Recitační soutěž - školní kolo
Karneval na sále KD „Na Křižovatce“
Recitační soutěž malotřídních škol v Prysku
Divadelní představení – „Já muzikant“ – v prostorách školy
Kytičkový den – školní projekt k vítaní jara (je v úterý, protože
v pondělí je plavání.)

U krmelce
Těsně před Vánoci se děti ze ZŠ a MŠ Polevsko rozhodly, že udělají krásné Vánoce lesním
zvířátkům. Dohodly se tedy s místním hajným panem Zimlem a společně vyrazili do lesa ke
krmelci. Cesta byla dosti obtížná, protože venku kralovala paní Zima, štípal třeskutý mráz a
všude bylo plno sněhu. A tak se d ětičky v lese brodily docela velkými závějemi. Příchod ke
krmelci mnohým školákům i školkáčkům komplikovaly navíc tašky, které si nesly. V taškách
si děti nesly právě zásoby pro lesní zvířátka. I přes ohromné závěje se každý ke krmelci přeci
jen dostal. U krmelce pak pan Ziml pověděl dětem, jak přežívají lesní zvířata zimu. Tato
výprava se podnikla právě proto, aby člověk trošku svou snahou pomohl lesní zvěři projít
zimou. A tak p řinesená mrkev, jablíčka nebo kaštany určitě přišla vhod všem zvířatům, co ke
krmelci chodí. Nakonec se vysypala ta veškerá nashromážděna zásoba do krmelce a všichni
se pomalu a potichu vraceli zpět do tepla, do školy. Každý se vracel se spokojeností, že udělal
štědrý den zvířátkům, i když o nějaký ten den dříve.
Robert Schäfer, vychovatel ZŠ

PODĚKOVÁNÍ
Ředitelka školy společně s ostatními zaměstnanci školy by touto cestou ráda
poděkovala panu Filipu Marešovi za výrobu poliček do školní družiny.
Mnohokrát děkujeme.
Mgr. Elena Průchová

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Ke zpříjemnění nadcházejícího adventu naplánovala polevská škola spole čně s obecním
úřadem lampiónový průvod. Dlouho jsme vyhledávali vhodné datum pro uskutečnění tohoto
pochodu. Domluvili jsme s paní starostkou, paní Rašínovou, že nejlépe by nám vyhovoval
termín ve středu 1. prosince 2010, abychom si nekonkurovali s Novým Borem. Paní starostka
domluvila s panem Františkem Dusilem, že přesně v 17.00 hodin bude vypnuto veřejné
osvětlení, aby lampióny dětí mohly krásně svítit a jejich záře oslnila Polevsko. Pan Tomáš
Socha nabídl, že rozzáří smrk na školní zahradě nádhernou adventní hvězdou a pan Jaroslav
Hájek si připravil ohňostroj pro velkolepé zakončení lampiónového průvodu. Rodi če si ve
škole mohli zakoupit lampiónky přání, které měly nakonec zazářit nad našimi hlavami. Vše
bylo domluveno a připraveno, jen to počasí si nedalo říct. Těsně před zahájením
lampiónového průvodu se strhla sněhová bouře. Přesto zde na Polevsku žijí zdatní horalové,
kteří se nedají odradit nepříznivým počasím a přesně v 17.00 hodin podle plánu jsme vyrazili
v hojném počtu dětí a rodičů k obecnímu úřadu, abychom zde zapěli vánoční koledy. Paní
starostka nechala rozsvítit vánoční stromek u úřadu a pan Jiří Správka odměnil děti
sladkostmi za to, že to vše vydržely. Mnohokrát děkujeme a za rok se těšíme zas. (Snad za
lepšího počasí….)

Mgr. Elena Průchová
ředitelka školy

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
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