SEDMÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
srpen 2011

USNESENÍ
ze zasedání mimořádné zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 25. 5. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
77. odsouhlasilo
program zasedání zastupitelstva obce Polevsko.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti
0 Zdrželi se 0
78. odsouhlasilo a pověřilo
uzavřít „Smlouvu o dílo“ na rekonstrukci elektroinstalace v budov ě ZŠ a MŠ s firmou ELMONTA
HPM s.r.o. Nový Bor, v četně slaboproudé elektroinstalace v celkové částce
669 985,- Kč. Zároveň pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti
0 Zdrželi se 0
79. odsouhlasilo a pověřilo
uzavření „Smlouvy o právu provedení stavby“ za podmínky, která bude vložena do této smlouvy: Po
dokončení stavby bude povrch místní komunikace zhutněn a pokryt provizorním asfaltem nebo
zámkovou dlažbou. Během dvou let po vyzvání obcí, investor zajistí konečnou úpravu povrchu místní
komunikace. Tj. opět zhutnění a položení konečné vrstvy asfaltu. Práce budou provedeny
v nejkratším možném termínu. Doba uzávěry nepřekročí 14 dní. Investor po dokončení prací vyzve
Obecní úřad Polevsko k předání staveniště.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
80. odsouhlasilo a pověřilo
uzavřít „Smlouvu o dílo“ na vymalování budovy ZŠ a MŠ Polevsko s R. Špačkem. Zároveň pověřilo
starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti
0 Zdrželi se 0
81. odsouhlasilo
nákup dveří v hodnotě cca 15.000,-Kč do budovy ZŠ a MŠ Polevsko.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti
0 Zdrželi se 0
82. odsouhlasilo
nákup šatní skříňky z rezervního fondu ZŠ a MŠ Polevsko v hodnotě cca 8.000,-Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti
0 Zdrželi se 0
83. odsouhlasilo
finanční příspěvek výš výši 2.000,-Kč na pořádání dětského dne PV FC Polevsko.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
V Polevsku 26. 5. 2011
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

POZOR NA FALEŠNÉ KOMINÍKY
Nový požární předpis nahrává podvodníkům. Po falešných lékařích, odčítačích
elektroměrů a policistech se objevili na scéně i nepraví kominíci. Zájem o
kominické služby stoupl, od ledna totiž začala platit vyhláška, podle níž musí
každý komín projít alespoň jednou ročně úřední kontrolou. Městy a obcemi
prochází kominíci, kte ří nabízí své služby. Je důležité si dát pozor na
nabídky služeb, kdy kominík není schopen prokázat svou odbornost. Jak
poznat pravého kominíka? Správný čistič komínů musí být v oboru vyučen a
musí mít za sebou pětiletou praxi. Dokud ji nemá, může provádět povinné
kontroly jen v doprovodu zkušeného mistra. Problém je, jak praxi dokázat.
Kominík by se měl prokázat osvědčením.
Nové lhůty pro čištění , kontroly a revize komínů
Dnem 1.ledna 2011 nabyla účinnosti Nařízení Vlády (dále NV) č. 91/2010 Sb. ze dne 2.dubna
2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Zároveň se tím ruší vyhláška č.111/1981 Sb., o čištění komínů, podle které se do teď řídilo
vše kolem komínů.
Podle NV si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru .
Kontrolu spalinové cesty
Provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví – výsledkem je zpráva o kontrole anebo čištění spalinové cesty – má se provádět
1x ročně u drtivé většiny soukromých objektů, pro tuto činnost jakož to i pro ostatní činnosti
kominíka jsou vydané zákonné technické pravidla a nesprávně provedená zpráva o kontrole
anebo čištění je neplatná. Platí pro to také jen jeden zákonný formulář podle NV č.91/2010.
Čištění spalinové cesty
Provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví , s tím že spalinové cesty pro spotřebiče paliv na pevná paliva do 50 KW výkonu,
je možné čistit svépomocí za podmínky , že jednou ročně bude provedena odborná kontrola a
musí být o tomto čištění veden záznam v požární knize nebo jiné dokumentaci, kterou
uživatel předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. Zárove ň kominík nesmí
vydat zprávu o kontrole anebo čištění, pokud není před kontrolou dokonale vyčištěná
spalinová cesta. Má se provádět 2x ro čně na pevná paliva , 1x ročně na plynná paliva, 3x
ročně na kapalná paliva u všech paliv jde o kategorii do 50 KW výkonu připojeného
spotřebiče paliv.
Revize spalinové cesty (výchozí)
Provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví a která musí být zároveň revizním technikem spalinových cest, nebo revizním
technikem komínů, nebo komínových systémů. Revize spalinové cesty se provádí před
uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína, při změně
druhu připojeného spotřebiče paliv, po komínovém požáru, vzniku trhlin ve spalinové cestě a
to i při podezření na výskyt trhlin ve spalin.cestě - o revizi vydává písemnou zprávu pouze
odborně způsobilá osoba.
Dovětek : Pro tuto činnost jsou nové jasně stanovené zákonné směrnice a nutnost vykonání
zkoušek v rámci ČHK (čili podložení vyšší odbornosti vedené pod registr.č.) , pro rev.zprávu
je momentálně k dispozici pouze jeden platný zákonný formulář podle nařízení vlády
č.91/2010 Sb. a v současné době existují pouze tři platná kulatá razítka, resp. jejich podoba.

Upozornění !
revizní zprávy spalinových cest vydané od nezpůsobilé osoby nebo
v neodpovídající podobě, případně s neschváleným razítkem, jsou neplatné a veškerá
odpovědnost za případné újmy na zdraví, životech nebo majetku, připadají na toho kdo
revizní zprávu vydal , a to se všemi budoucími souvislostmi. To stejné platí o vydávání zpráv
o kontrole anebo čištění spalin. cesty .
Dovětek : Pro tuto činnost jsou nové jasně stanovené zákonné směrnice a nutnost vykonání
zkoušek v rámci ČHK (čili podložení vyšší odbornosti vedené pod registr.č.), pro rev. zprávu
je momentálně k dispozici pouze jeden platný zákonný formulář podle nařízení vlády
č.91/2010 Sb. a v současné době existují pouze tři platná kulatá razítka, resp. jejich podoba.
Upozornění !
revizní zprávy spalinových cest vydané od nezpůsobilé osoby nebo
v neodpovídající podobě, případně s neschváleným razítkem, jsou neplatné a veškerá
odpovědnost za případné újmy na zdraví, životech nebo majetku, připadají na toho kdo
revizní zprávu vydal , a to se všemi budoucími souvislostmi. To stejné platí o vydávání zpráv
o kontrole anebo čištění spalin. cesty.
Pozn: n ěkteré z nutných podkladů pro výchozí revizi, jsou např. certifikace materiálů
použitých pro celou spalinovou cestu (bez tohoto dokumentu zbývá většinou jen výměna
komín. vložky za novou, která tímto dokumentem disponuje) , dále návrh spalinové cesty,
nebo její výpočet, identifikační štítek komínu nebo spal.cesty, atd…
Doporučení pro uživatele ´´komínů´´ tzn. spalinových cest
Návštěvu kominíka je nejlépe v dnešní době objednávat telefonicky nebo jinak, a je lépe se
držet stálého kontaktu – jen tak lze totiž zamezit, případným falešným kominíkům a
podvodníkům nebo údajným odborníkům, klamat poctivé lidi hlavně ve smyslu kvality a ceny
provedených prací. Výskyt různých takových individualit se v poslední době bohužel množí,
hlavně díky přehnané a většinou nepřesné medializaci novinek o komínech. Dále p ři
návštěvě nového kominíka resp. při jeho objednávání je dobré nechat si prezentovat
živnostenské oprávnění – original nebo notářsky ověřenou kopii, případně oprávnění od
České Hospodářské Komory při provádění výchozí revize a pro ověření větší odbornosti je
dobré aby se kominík prokazoval členskou kartou Společenstva Kominíků Č R, na které je
také informace o revizním technikovi – členové SKČR jsou pravidelně školeni a je na ně
dohlíženo, právě kvůli zvyšování úrovně odbornosti a kvality kominického řemesla.
Pozn: bohužel je zaznamenáno jak kominík, který nemá oprávn ění k provádění a
vydávání revizních zpráv spalinových cest, je přesto provádí a vydává, nebo případ kdy se na
návštěvu vesnice objednává kominík pod cizím jménem, které je v rajonu zavedené (osobní
zkušenost) – doufáme že se jedná jen o jednotlivce a
nejde to zatím
bohužel jinak ovlivnit, než touto osvětou.
Přejeme kvalitní tah

OBECNÍ ZNAK
Naše obec nemá obecní znak. Na zastupitelstvu v září budou zastupitelé projednávat návrh a
pořízení obecního znaku.
Nové znaky obcí by měly být navrženy podle týchž heraldických pravidel, jako byly po staletí
vytvářeny znaky šlechticů, měst či znaky církevní. Tvůrce nového znaku by tedy neměl
vytvářet nová pravidla, ale opravdu pouze nový znak.

Dodržení heraldických pravidel při tvorbě znaku však není pouze výrazem úcty k tradicím,
ale má i své dobré praktické důvody. Znaky vytvořené podle heraldických zásad jsou
kontrastní, jednoduché a přehledné. V české heraldice se používají dva kovy: zlato a stříbro,
znázorňované žlutou a bílou barvou. Základní heraldické barvy jsou čtyři: červená, modrá,
černá a zelená. Všechny barvy a kovy se souhrnně nazývají tinkturami. Heraldicky
nejsprávnější je pravidelné střídání kovů a barev. Tedy na pole barevná by m ěly být kladeny
kovové figury a na pole kovová barevné figury. Jako symboly se používají heroldské figury a
obecné figury. Heroldskými figurami jsou tradiční geometrické obrazce včetně způsobů
dělení štítů na jednotlivá pole. Mezi obecné figury patří v české heraldice nejčastěji lev a
orlice. Obecnými figurami jsou ale i všechna ostatní zvířata, symboly budov, postavy a
podobně.
Obecné figury je zvykem zjednodušovat a schematizovat. Věže a hradby, jaké jsou ve znacích
mnohých měst, tedy nejsou obrazem nějaké konkrétní části městského opevňovacího systému,
ale jsou pouze symbolem opevnění. Zrovna tak lvi či orlice v našem státním znaku nemají
ambice být ilustracemi odborné zoologické příručky, ale jsou symboly – logy.
Do znaku nepatří krajiny (zejména naturalistické), budovy kreslené v perspektivě a podobně.
Požadavek maximálního zjednodušení a stylizace platí i zde.
Znaky – erby se neobkreslují. Nejsme tedy do budoucna při používání obecních symbolů
limitováni výtvarným stylem prvního tvůrce, ale můžete obecní symboly nechat nakreslit
jakýmkoliv výtvarníkem znalým heraldických pravidel a tak je používat Nový znak obce by
měl být co nejjednodušší. Heraldicky nejčistší je znak s jedinou figurou. Je pochopitelné, že
každá obec se chce na svém „štítu“, který je z hlediska heraldiky štítem doslova, prezentovat
v co nejširším záběru. Mělo by však být snahou každého zastupitelstva snažit se ve shodě
nalézt to jediné nejpodstatnější, co obec charakterizuje.
Obec oslovila referentku podvýboru pro heraldiku a vexilologii, Parlament ČR, která
doporučila několik heraldiků, byli osloveni tři a obec obdržela nabídku od firmy Jiří Suk
Electrosun,s.r.o., BOBNICE. Firma nabízí zpracování návrhu obecních symbolů v duchu
nejpůvodnějších heraldických tradic. Konečnou podobu znaku zpracovává výtvarník – malíř
tradičními výtvarnými prostředky. Počítačový grafik se ujímá práce až ve fázi, kdy z výtvarné
předlohy má vzniknout například smaltovaný štít pro označení budovy obecního nebo
městského úřadu. Kompletní heraldicko-vexilologický servis firma nabízí obci Polevsko za
cenu 10.000,- Kč+ DPH.
Nabízí zajištění celého procesu od prvotních návrhů po finální zpracování i s potřebným
legislativním zajištěním pro schválení v parlamentním podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
Další
nabídkou je pak možnost zpracování znaku na smaltované ceduli. Celý proces návrhu
obecních symbolů probíhá zhruba takto:
-prostudují všechny dostupné podklady relevantní pro zpracování návrhů obecních symbolů.
V této fázi vychází jednak z vlastních materiálů, ale zároveň požadují součinnost
obecního úřadu (zajištění textů z kronik, kopie obecních archiválií a podobně.)
-po prostudování podkladů předloží prvotní návrhy znaků zpravidla ve čtyřech variantách.
-do tří týdnů od okamžiku, kdy zástupci obecního úřadu vyberou vítězné návrhy (zpravidla
dva) z prvních čtyřech, předloží tyto návrhy v kvalitnějším zpracování a se zapracováním
případných připomínek zastupitelů již včetně návrhů praporů.
-do dvou týdnů od okamžiku, kdy zastupitelstvo obce vybere vítězný návrh obecních
symbolů, budou předloženy podklady (přílohy) k podání žádosti Podvýboru pro heraldiku a
vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o schválení a doporučení
předsedovi PSP ČR znak a prapor obci udělit. Definitivní návrhy zpravidla se předkládají
jedenkrát v originále pro potřeby obce (archiv) a jedenkrát v barevné kopii jako přílohu k
žádosti o udělení. Pokud by nebyl znak nebo prapor schválen PSP ČR z důvodu duplicity
(tento případ je velice nepravděpodobný, ale teoreticky možný), nabízí přiměřeně
pokračování celého výše popsaného procesu a to bez navýšení ceny.

REKONSTRUKCE KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VRCHOLÍ
Rekonstrukce „Kostela Nejsvětější Trojice“ vrcholí. Kostel bude dokončen v měsíci srpnu.
V současně době se buduje odvodnění celého kostela. Koncem měsíce září bude pořádána
kolaudace našeho kostela, o které budete informováni letáčkem.
K dnešnímu dni na veřejné sbírce určené na rekonstrukci kostela byla vybrána částka
235 259,- Kč. Mnohokrát děkujeme všem občanům, kteří na sbírku přispěli .

NOVOBORSKO
Dne 17. 6. se konalo další jednání svazku obcí Novoborsko. Na programu jednání byly
informace o závodu Crystalex CZ, projekt Varovných informa čních systémů, závěrečný účet
2010, rozpočtové změny, informace z regionálního výboru Libereckého kraje , panoramatické
tabule, volnočasové areály, otevřený dopis záchranné zdravotnické službě, jednání se
zúčastnili i zástupci policie.
Ředitel firmy Crystalex CZ Ing. Šebesta informoval o vzniku a činnosti firmy, která
v současné době zaměstnává 550 lidí. P ředstavil výrobu v Novém Boru a v Karolínce. Se
zástupci policie bylo diskutováno o nedostatečné prevenci ze strany policie. Zástupci
jednotlivých měst a obcí se domnívají, že by měly být ze strany policie pravidelné prohlídky,
které by pomohly snížit výskyt rizikových osob pohybujících se po obcích a městech, snížil
by se případně počet drobných krádeží. Úspory policie se významně projevily v bezpečnosti
obcí. Výtky byly vůči systému ne osobám u policie. Svazek obcí navrhl poslat dopis
policejnímu řediteli a ministru vnitra. Dále předseda svazku sdělil, že na základě setkání
starostů Českolipska byl sepsán otevřený dopis k zajištění kvalitní dostupnosti rychlé
záchranné služby.

PANORAMATICKÁ TABULE
V rámci projektu Novoborska byla vyrobena panoramatická tabule, která bude umístěna u
kapličky směr Prácheň, viz níže mapka. Na tabuli jsou znázorněny vrchy a popsány jejich
názvy. V tomto míst ě je nádherný výhled, přejeme pěknou podívanou.

VÝZVA K ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY POZEMKŮ
Obecní úřad upozorňuje, že v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“), jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů v četně plevelů tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo
zvířat. Proto vyzýváme majitele pozemků, aby obdělávány své pozemky, zajistili jejich
údržbu posečením a odklizením posečené hmoty. Termín se čení je stanoven 2x ročně. Do
30.6. a 30.9. Bude-li kontrolním šetřením zjištěno, že pozemky nejsou řádně udržovány, bude
toto posuzováno jako nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o
rostlinolékařské péči, při výskytu plevelů, které se šíří z neudržované půdy a které ohrožují
životní prostředí. Bude zahájeno řízení o uložení pokuty podle § 78 odst. 2 písm. a) a odst. 9
zákona o rostlinolékařské péči. A velký dík pat ří těm, kteří udržují pozemky, aniž by byli
jejich vlastníky.

Vážení spoluobčané, vážení rekreanti
Vám všem, kteří jste v loňském roce maximálně omezili hlučné činnosti (motorové pily,
sekačky a další technika)o nedělích, velice děkujeme. Věříme, že se k tomuto „nepsanému
pravidlu“ připojí i ostatní občané a v Polevsku budeme i letos mít „KLIDNÉ NEDĚLE“. Ze
zkušeností předchozích let je zřejmé, že klid alespoň jeden den v týdnu velmi přispívá k
pohodové atmosféře a dobrým sousedským vztahům.

CYKLOSTEZKA VARHANY
Poslední nejdelší a nejdražší úsek bude 3. etapa cyklostezky Varhany, úsek povede z Volfartic
do Kamenického Šenova. Svazek obcí uspěl loni se žádostí o poskytnutí dotace. Třetí a
poslední etapa dlouhá 8,5 km bude podle odhadů projektanta stát 45 milionů korun.
Z dotačního titulu je získáno 90% dotace, zbytek musí obce hradit samy. V současné době se
čeká na podpis smlouvy o poskytnutí dotace, poté budou vypsaná výběrová řízení na
dodavatele stavby, technický dozor.
Informace ke stavbě cyklostezky:
1. etapa: Č. Lípa – H. Libchava, délka – 5,3 km, náklady 17 mil. Kč
2. etapa: H. Libchava – Volfartice, délka – 3 km, náklady 11 mil. Kč
3. etapa: Volfartice – Kamenický Šenov, délka 8,5 km, náklady 45 mil. K č

VESNICE ROKU 2010
Výsledky krajského kola soutěže VESNICE ROKU 2011 v Programu obnovy venkova.
ova.
V letošním roce se v Libereckém kraji do sout ěže Vesnice roku p řihlásilo celkem 19 obcí:
Horní Branná, Horní Police, Janův Důl, Jiřetín pod Bukovou, Karlovice, Kravaře, Křižany,
Modřišice, Mříčná, Nová Ves nad Nisou, Nová Ves, Okna, Polevsko, Radimovice, Studenec,
Svijanský Újezd, Svijany, Všeň, Žďárek.
Krajská hodnotitelská komise soutěže, složená ze zástupců vyhlašovatelů a
spoluvyhlašovatelů, navštívila přihlášené obce ve dnech 18.5., 19.5., 23.5. a 20.6.2011.
Komise provedla dne 20 .6. 2011 hodnocení sout ěžících obcí na základě prezentace obce,
prohlídky obce a materiálů, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže.
Zlatou stuhu získala a vítězem krajského kola se stala obec Křižany.
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obdržela obce Studenec.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí byla udělena obci Okna.
Modrou stuhu za společenský život získala obec Nová Ves nad Nisou a
Bílou stuhu za činnost mládeže obec Mříčná.
Naše obec v soutěži získala ocenění „SKOKAN ROKU“. Toto ocenění je spojeno s finanční
dotací ve výši 125 000,- Kč, která může být využita v rámci Programu obnovy venkova s tím,
že nebude podmíněna žádným vlastním podílem obce. Krajský úřad Libereckého kraje
zaslal obci Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
s výčtem Dotačních titulů, v rámci kterých je možno finanční dotaci ve výši 125 000,- Kč
použit. Obec tuto dotaci použije na výměnu oken na Obecním úřadu.
Ocenění Skokan roku se může udělit pouze obci, která se již zúčastnila soutěže v minulém
roce a výrazně za uplynulý rok "udělala skok".
Současně obec získala diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena.)Tato
cena je vizitka všech našich občanů, kteří vzorně pečují o své zahrádky, květinovou výzdobu
svých domků a okolí svých nemovitostí.
Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat všem našim občanům, kteří velkou mírou přispěly
k získání diplomu za kvalitní květinovou výzdobu v obci a t ěšit se na další kolo soutěže
Vesnice roku, kde je možné získat ZELENOU STUHU s finanční dotací 400 000,-Kč.
Všem, kteří se podílejí na zvelebení obce a obzvláště t ěm, kteří připravili hodnotitelské
komisi příjemný zážitek patří velký dík!

ZÍSKANÁ DOTACE
Obec po dvou letech žádosti o dotaci, byla v letošním roce úspěšná a obdržela dotaci ze
Státního zemědělský intervenčního fondu z programu Ochrana a rozvoj kulturního d ědictví
venkova ve výši 4 500 000,- Kč na „Obnovu ohradní zdi hřbitova při kostele Nejsvětější
Trojice v obci Polevsku. Hřbitovní zeď je v současné době v havarijním stavu a hrozí
bezprostřední ohrožení nebezpečí z prodlení.
Stávající narušená opěrná zeď je charakteru zděné konstrukce z přírodního kamene.
Vzhledem k tomu, že je zděná opěrná zeď v desolátním stavu a svou funkci neplní z důvodu
statických poruch, absence pojiva a výskytu kořenů stromů v jejím zdivu. Porucha funkce této
konstrukce je zřejmá v na svislé trhlině ve štítě objektu kostela, která naznačuje pokles
stávající opěrné zdi. Navržené řešení spočívá v provedení nové konstrukce úhlové stěny před
stávající opěrnou zeď cca 1,0m od jejího líce.
Nová úhlová zeď bude provedena před stávající líc opěrné zdi s odstupem cca 1,0m od jejího
líce. Toto technické řešení je v souladu s provedeným průzkumem základové půdy,
hydrogeologickým průzkumem a je v souladu s předloženou technickou dokumentací, která
obsahuje toto řešení dle návrhu projektanta po dohodě s orgánem ochrany kulturních památek
- NPÚ Liberec. V prostoru mezi zdmi bude provedena nová bezbariérová cesta ke kostelu a
na hřbitov.
Nová úhlová zeď je navržena z betonu. Líc zdi bude zajištěn kamenným obkladem na
vápenocementovou maltu pro zachování historického rázu kostela, kaple, hřbitova a
přilehlých staveb. Za rubem opěrné zdi bude osazen drenážní odvodňovací systém.
Součástí realizace projektu je také vybudování nového oplocení na nově vybudovanou
úhlovou zeď. Oplocení bude provedeno na novou opěrnou zeď s kamenným límcem. Na zdi
bude provedena kamenná koruna z pískovce. Sloupky oplocení jsou navrženy z přírodních
pískovcových štuků. Plotová pole jsou navržena kovová v kovářském provedení
s jednoduchými svislými tyčemi.
Akce bude realizována v roce 2012.

PODĚKOVÁNÍ
Panu Ing. Františku Korvasovi za vybudování dřevěného zábradlí vedle
„Restaurace na Křižovatce“, materiál poskytl sponzorsky Ing. Jaroslav
Slánský.

Mnohokrát děkujeme.

HROBKA RODINY HANDSCHKE

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Polevsko by touto cestou rád poděkoval:
panu Ing. Jaroslavu Slánskému za zrestaurování oltáře včetně lavic umístěné
v hrobce rodiny Handchke, dále za vymalování hrobky.
panu Josefu Ramischovi za obrazy a sochu umístěné v této hrobce (viz.foto).

Mnohokrát děkujeme.

Rekonstrukce hřbitovní zdi (nalevo za kostelem) 1. etapa
z Programu obnova kulturních památek prostřednictvím ORP Nový Bor

Obec získala dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi 1.etapa ve výši 190 000,-Kč. Celkové
náklady 219 892,- Kč. V rámci programu na obnovu kulturních památek pod Ministerstvem
kultury, obec může žádat finanční prostředky, ovšem v omezeném množství. V srpnu 2011
byla dokončena 1. etapa této zdi v délce 22 m. Zeď byla postupně rozebírána v rozsahu
zborcených partií a nově založena na betonových základech. Rozsah rozebírání byl schválen
zástupcem státní památkové péče. K vyzdívání byl použit o čištěný rozebíraný materiál a
doplněn o cca 10 % shodného kamene sbíraného v okolí. Nebyly provedeny hlazené spáry.
Opravu provedla firma ZEPS s.r.o., Lindava

Srpen 2011 po opravě

REKONSTRUKCE BUDOVY ZŠ a MŠ Polevsko

UPOZORNĚNÍ:
Piráti na silnicích
Upozorňujeme na to, že nové asfaltové povrchy na některých místních
komunikací nebyly vybudovány proto, aby se staly závodní dráhou. Jedná se o
komunikace Klůčky a nad kostelem. A je nutné upozornit na to, že je
samozřejmě známo, kteří řidiči ohrožují bezpečnost silničního provozu v automobilech svých
rodičů. Jejich nebezpečná jízda je alarmující jak pro ně, tak pro jejich rodiče a v neposlední
řadě pro ty, kteří se na komunikaci pohybují – maminky s kočárky, děti na kolech, lidé na
procházce apod.
Po předložení žádosti našich obyvatel ohledně položení zpomalovacího pásu na silnici od
Kyltice při vjezdu do naší obce informujeme občany. Obec zaslala žádost na Policii ČR,
dopravní inspektorát Česká Lípa o povolení položení zpomalovacího prahu. Dále požádala o
občasné měření rychlosti v tomto úseku. Řidiči opakovaně nedodržují povolenou rychlost i
když zde chodí maminky s malými dětmi a místní školka na procházky. U této silnice se
nachází i parčík s dětskými prolézačkami, kde si denně hrají děti. Tato problematika se týká
nejen osobních, ale i nákladních automobilů, kteří zde jezdí nepřiměřenou rychlostí a ohrožují
životy občanů a dětí. 1.7. 2011 obdržela obec stanovisko Policie ČR KŘPLK Česká Lípa, že
nesouhlasí s umístěním zpomalovacího prahu – viz dopis

Kontejnery na třídění odpad
Kontejnery na tříděný odpad, které jsou umístěny na návsi, požární zbrojnice a
na Klůčkách nejsou určeny pro kuchyňský a komunální odpad. Ten patří do
popelnice a netřídí se. Je nechutné se v odpadcích přehrabovat, abychom
zjistili, kdo takto špatně odpad likviduje a upozorňujeme, že se dopouští
přestupku proti veřejnému pořádku a zákonu o odpadech.

VELKOOBJEMNÉ KONTEJNERY
VELKOOBJEMNÉ KONTEJNERY BUDOU OTEVŘENY DNE
24. 8. (středa) od 15.00 h. do 18.00 h.
28. 8. (sobota) od 09.00 h. do 12.00 h.
KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY AŽ
DO NAPLNĚNÍ
KAŽDOU STŘEDU A SOBOTU

OZNÁMENÍ O PŘISTAVENÍ
PUTOVNÍHO KONTEJNERU
PUTUJÍCÍ MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU
ELEKTROZAŘÍZENÍ BUDE UMÍSTĚNO
DNE od 3. 10. 2011 (pondělí) do 6. 10. (čtvrtek)
V DOBĚ :
KDE :

OD 8.00 hod.
DO
17.00 hod.
U OBECNÍHO ÚŘADU POLEVSKO

Do přistaveného kontejneru můžete odkládat níže uvedená elektrozařízení:
Velké spot řebiče – ledničky pračky, sušičky elektrické sporáky, mikrovlnné trouby …
Malé spotřebiče - vysavače, digestoře, parní čistič, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény,
holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovar é konvice …
Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily, vrta čky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot,
vrtačky, brusky, řezačky, akušroubováky.
CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVIDENCE OBYVATEL
Obecní úřad obdržel od Krajského úřadu LB kraje, vedoucí oddělení matrik a státního
občanství, správní odbor níže uvedené informace:
Na základě dotazů zasíláme pracovníkům obecních ohlašoven tuto informaci, resp.
připomenutí ohledně místa trvalého pobytu v sídle ohlašovny, tedy, na tzv. „ú řední
adrese“.
Upozorňujeme na skutečnost, že NENÍ MOŽNÉ, aby občan přišel na ohlašovnu a byl na
adresu sídla ohlašovny, tedy na úřední adresu ohlašovny (pracovníkem ohlašovny nebo
starostou obce) přihlášen k trvalému pobytu, tak, jako se přihlašuje na místo trvalého pobytu,
resp. jak se provádí změna místa trvalého pobytu podle ust. § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel.
Na úředních adresách ohlašoven jsou sice hlášeny určité osoby, resp. určité počty osob (které
neustále stoupají), ale vždy jen v důsledku zákonem taxativně řešených situací, kterými jsou
zejména tyto 2 případy:
1) Podle § 10 odst. 5
Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo
ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
2) Dle § 10a
- po ukončení pobytu v cizině nebo
- po nabytí státního občanství ČR–nemůže-li občan předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm.
c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území ČR
měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních
právních předpisů. Neměl-li občan pobyt na území ČR nebo jej nelze zjistit, je místem jeho
trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní
matriky v případě, že se narodil v cizině.

50 let zimního stanování v Čechách

V únoru roku 1962 se skupina odvážlivců vydala na vrchol Klíče, aby tam poprvé vyzkoušela
možnost zimního stanování. Vyda řilo se a všichni se vrátili zdraví do svých domovů. Nebylo
to samozřejmě poprvé, že turisté stanovali v zimě, ale bylo to začátek tradice, která vydržela
dodnes.
Klíč byl místem stanování jen tři roky, pak se stal přírodní rezervací, takže se stanovalo v
"sedle", na sousední výšině. Ale ani tam mu nebylo přáno, po 20. ročníku to zde Správa
CHKO Lužické hory zakázala. Ostatně 21. ročník byl zlomový, protože oddíl vysokohorské
turistiky TJ Jiskry Nový Bor, který byl pořadatelem posledních několika ročníků, chtěl
stanování zrušit, protože se změnil jeho charakter a zimní stanování dostávalo komerční ráz.
Nestalo se tak a zimní stanování se ale dál pořádalo na různých místech - Svojkov, Sloup,
Prácheň, až v 34. ročníku se dostalo do Polevska. Tady byly podmínky velice dobré stanovalo se postupně pod fotbalovým hřištěm, za kaplí a pak ve stráni vlevo od silnice na
Kytlice, v lese za tenisovým areálem, při větších akcích bylo dobré zázemí v restauraci
Křižovatka, jinak v Pavlovce, konaly se vánoční koncerty v kostele, byla možnost spát v
učebně školy, dobrá byla spolupráce s Obecním úřadem Polevsko atd.
Jak nebylo na začátku článku řečeno, zimní stanování na Klíči bylo ale ohromným impulzem
pro další aktivity a stanovat se začalo na stovkách dalších míst v celé republice, a dokonce i v
cizině (Německo, Polsko). Mnohé akce časem zanikly, ale jiné si udržely sílu a trvají dodnes,
druhé nejstarší místo je tak Hvězda u Broumova s 48. ročníkem.
Příprava výročního 50. ročníku začala tím, že se dohadovalo, kde ho uspořádat. Možností
bylo samozřejmě několik - Svor, Sloup, Nový Bor, Kytlice, ale nejvíc bodů získalo Polevsko.
Hovoří pro něho blízkost Klíče, společenský sál, dobrá spolupráce s obecním úřadem,
sněhové podmínky apod. Nevýhodou je sice žádné spojení o víkendech od nejblížších
autobusových a vlakových spojů, ale zas to není tak daleko, byl to byl významný problém.
Výroční 50. zimní stanování Klíč 2011 se koná ve dnech 8. - 11. prosince a základní údaje
jsou uvedeny v přiloženém "letáku". Na závěr bych chtěl rád připomenout, že všechny
jednotlivé body programu jsou vždy určeny nejen pro účastníky, ale i veřejnost, takže vás
tímto mohu pozvat nejen na Vánoční koncert ČPS, zábavu, ale na vše ostatní, co program
nabízí.
Za pořadatele vás všechy zve Petr Randus

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

Dotační orgán

Celkové
náklady

Dotační
podíl

Výsledek

OPŽP Praha

5 409 172,-

4 500 000,-

dotační titul zrušen na
základě rozhodnutí
ministerstva životního
prostředí, finanční
prostředky z tohoto
programu převedeny
do programu „Zelená
úspora“ pro fyzické
osoby

MMR –
Podpora
obnovy a
rozvoje
venkova

997 360,-

400 000,-

vyhověno

7 669 468,-

4 500 000,-

vyhověno

MMR –
Podpora obnovy
a rozvoje
venkova

765 527,-

400 000,-

nevyhověno

MMR –
Podpora obnovy
a rozvoje
venkova

765 527,-

400 000,-

nevyhověno

75 750,-

50 000,-

nevyhověno

575 012,-

373 757,-

vyhověno

571 529,-

514 376,-

nevyhověno

51 000,

vyhověno

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

SZIF ( Státní
zemědělských
intervenční fond
Hradec

Krajský úřad
Libereckého
kraje
Krajský úřad
Libereckého
kraje
Statické zajištění stropní
Krajský úřad
konstrukce nad 3.N.P.
Libereckého
v ZŠaMŠ Polevsko
kraje
Údržba veřejné zeleně
Krajský úřad
Libereckého
kraje
Obnova kamenné hřbitovní Ministerstvo
zdi včetně dvou
kultury Praha

73 000,-

473 735,-

426 373,-

vyhověno –
dotace ponížena na
190 000,-Kč

kamenných schodišť
(I.etapa)

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
Sponzorský
příspěvek EKKL
Kroměříž
Vesnice roku
ocenění
SKOKAN
ROKU

3 000 000,-

3 000 000,-

nevyhověno

300 000,-

300 000,-

zrealizováno

125 000,-

125 000,-

bude realizováno
koncem srpna

Výměna oken v budově
ZŠ a MŠ Polevsko
Výměna oken v budově
Obecního úřadu

Celkem podáno 12 žádostí + 1 sponzorský příspěvek + 1 ocenění SKOKAN
ROKU
5 vyhověno
5 zamítnuto

1 zrušena

1 podána v říjnu

Nabídka komerčního využití prostoru na stránkách obce Polevska
Obecní úřad nabízí využití prostorů na stránkách obce k reklamním účelům, možnost skládat
reklamní bannery a textové odkazy na vlastní firmy. Roční poplatek 1.000,-Kč, zároveň
nabízí reklamu v polevském občasníku.
Obecní úřad plánuje výraznou změnu webových stránek pro zlepšení informovanosti občanů.
Z tohoto důvodu prosíme o zaslání Vašich podn ětů ke zlepšení stránek. Rádi uvítáme i
podněty od komerčních subjektů.

V měsíci červenci oslavila významné životní
jubileum: Waltraud Kreibichová 85 let

V měsíci srpnu oslavil významné životní
jubileum :
Zdeněk Korvas
V měsíci září oslaví významné životní
jubileum :

Manfréd Ryšavý

V měsíci říjnu oslaví významné životní
jubileum:
Josef Štolfa
Srdečně blahopřejeme !

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

Všem přeji krásný zbytek léta, prázdnin a dovolených,
hodně sluníčka a spoustu zážitků.
S pozdravem

starostka obce
Martina Rašínová

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

