SEDMÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
prosinec 2011

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 5. 9. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
84. odsouhlasilo
program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
85. odsouhlasilo
navýšení příspěvku na obědy pro seniory v Restauraci na Křižovatce ve výši 3,- Kč za obec a
2,- Kč si uhradí senioři.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
86. odsouhlasilo a pověřilo
prodej pozemků
762/13 zahrada
60 m2 – Josef Štolfa
66/1 zahrada
266 m2 Vlastimil Rasocha
41/5 TTP
26 m2 Petr Korvas)
st. 80/2 ZPN
33 m2 Jandačovi
130 OP
72 m2 Oldřich Hladík
837/2 OP
76 m2 Jiří a Vlasta Kohoutovi
62
zahrada
256 m2 Jiří a Vlasta Kohoutovi
842/4 OP
182 m2 Eliška Polesná
382 zahrada
43 m2 Dalibor Satrapa
2
za částku 100,-Kč/ m z důvodu narovnání skutečného stavu.
Současně pověřilo starostku k podepsání kupních smluv.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
87. odsouhlasilo a pověřilo
prodej pozemku p.č. 356/6 o celkové výměře 662 m2 Ing. Jaroslavu Slánskému za 350,- Kč/
m2 na základě usnesení č. 22 ze dne 6. 12. 2010.
Současně pověřili starostku k podepsání kupní smlouvy.
Hlasování:
5 pro
0 proti
0 zdržel
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
88. odsouhlasilo
odstoupit od prodeje pozemků p.č. 768/22 o celkové výměře 577 m2 a pozemku p.č. 768/37
o celkové výměře 500 m2
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
18,30 příchod Ing. Tomáše Sochy
89. odsouhlasilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti „ – koeficientem 3“.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
1 (T.Romanovský)
Zdrželi se 0
90. odsouhlasilo a pověřilo
přijmutí dotace ze Státního zemědělský intervenčního fondu z programu Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova ve výši 4 500 000,- Kč na „Obnovu ohradní zdi hřbitova při
kostele Nejsvětější Trojice v obci Polevsku. Zároveň pověřili starostku k podepsání Dohody o
poskytnutí dotace.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
91. odsouhlasilo a pověřilo
uzavřít smlouvu o vypracování návrhu obecního znaku č. IV s Heraldickou kanceláří
Electrosun, s.r.o. Bobnice. Zároveň pověřili starostku k podepsání smlouvy.
Hlasování:
4 pro
2 proti L.Panušková, T.Socha
0 zdržel
92. schvaluje
a) členství obce Polevsko v „MAS Skleněný Nový Bor o.s.“
b) územní působnost „MAS Skleněný Nový Bor o.s“ na správním území obce Polevsko
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel

93. odsouhlasilo
uzavřít „Dohodu o provedení práce“ na měsíc říjen s p .J. K. za stejných finančních podmínek
dle platového výměru ze dne 30. 3. 2011
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
94. odsouhlasilo
rozpočtovou změnu č. 2 a č. 3.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
95. odsouhlasilo
pronájem plochy (oplocení) TK do 2 m2 za částku 1000,- Kč/rok. Větší plocha cena dohodou.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
96. odsouhlasilo
odsouhlasili finanční odměnu firmě SIAL Liberec za přípravu studie dostavby lyžařského
areálu ve výši 6.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
97. vzalo na vědomí
záměr Ing. T. Sochy vybudování naučné stezky po obci.
98. odsouhlasilo a pověřilo
uzavřít smlouvy s firmou RIO Media a.s. Praha na umístění telekomunikační technologie pro
zpřístupnění služeb elektronických komunikací na budově čp. 167 a č.p. 190 za roční poplatek
4.200,-Kč na budově čp. 167 (ZŠ a MŠ Polevsko). Současně pověřili starostku k podepsání
„Smlouvy o umístění telekomunikační technologie“.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
99. odsouhlasilo
doplnit stávající VO v části obce Jedličná.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
100. odsouhlasilo a pověřilo
dlouhodobý pronájem na dobu 30 let pozemků p. č. 787/1, 787/2 a 787/3 Svazku obcí
Novoborska. Zároveň pověřilo starostku k podepsání Nájemní smlouvy.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
101. odsouhlasilo
proplatit sl. Veťkové 2.800,- Kč na plovoucí podlahu v ubytovně č.p. 163.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
102. odsouhlasilo a pověřilo
Nájemní smlouvu na ubytovnu č.p. 163 s panem Václavem Šlamborem do konce roku 2012.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
103. odsouhlasilo
uzavřít Smlouvu o dílo na vypracování žádosti o dotaci na výměnu povrchu TK s firmou Ing.
Tomáš Ruprich.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
104. odsouhlasilo
bezúplatný převod pozemků p.č. st.193 (b) o celkové výměře 37 m 2, p.č. 49 (c) o celkové
výměře 30 m2 a p.č. 50 (d) o celkové výměře 89 m 2 na KSSLK Jablonec nad Nisou. Dále
přijímají bezúplatným převodem pozemky p.č. 836/9 o celkové výměře 704 m2 a p.p.č.
836/8 o celkové výměře 81 m2 od KSSLK Jablonec nad Nisou.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
105. odsouhlasilo
dodatek k Nájemní smlouvě s M. Buchnarem změna ve čl. 11 Nájemné a cena služeb
souvisejících s užíváním takto: vodné a stočné bude nájemci vyúčtováno na základě
vyúčtování od SČVK a.s.. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli měsíční zálohu na vodné
a stočné ve výši 3000,- Kč splatné vždy k 20. dni kalendářního měsíce.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel

106. odsouhlasilo
finanční dary účelově určené pro ZŠ a MŠ Polevsko:
1.
Bau-Geo, s.r.o. – Jan Tenenko – 5.000,- Kč na nákup nových dveří do ZŠ a MŠ
2.
Milena Knytlová – 5.000,- Kč na nákup nových dveří do ZŠ a MŠ
3.
Zdeněk Patočka – 3.000,- Kč na nákup nových dveří do ZŠ a MŠ
4.
Andrea Fitzová - 900,- Kč na nákup nových dveří do ZŠ a MŠ
5.
Hichem, s.r.o. Praha – 5.000,- Kč na nákup žaluzií do ZŠ
6.
Jiří Správka – 850,- Kč – pro potřeby školy
Věcný dar:
Mobil SAMSUNG – pro potřeby školy věnovala Elena Průchová
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
V Polevsku 6. 9. 2011
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 19. 10. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
107. schválilo
program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
108. schválilo
vypracování geometrického plánu na zaměření stávajícího chodníku firmou Geodézie Česká
Lípa ve výši 30.000,- Kč z důvodu zažádání o dotaci.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
109. schválilo
finanční příspěvek SKI Polevsko ve výši 3.000,- Kč na instalaci rozvodové skříně umístěné na
garáži a 3.000,- Kč na roční spotřebu elektrické energie. Tento příspěvek jim bude
poskytován každý rok po předložení vyúčtování.
Dále schválilo uhrazení spoluúčasti na opravu střechy na garáži.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
110. schválilo
uhrazení přepravy dětí ZŠ a MŠ Polevsko ze střediska ekologické výchovy Sedmihorky ve
výši 6.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
111. schválilo a ukládá
projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v obci Polevsko č.p. 167 pro předložení do
programu OPŽP. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 2 762 552,- Kč včetně DPH.
Požadovaná dotace OPŽP je 1 664 576,- Kč včetně DPH a vlastní podíl Obce je 1 097 975,Kč a ukládá starostce zahájit práce na Energetickém auditu, Projektové dokumentaci a
zpracování a administraci žádosti se společností Energy Benefit Centre, se kterou bude na
tyto činnosti sepsána smlouva pro fáze přípravy, administraci, výběrové řízení a dozor při
realizaci stavby až po konečné vyúčtování projektu po jeho ukončení.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
112. schválilo a ukládá
projekt Snížení energetické náročnosti Obecního úřadu v obci Polevsko č.p. 152 pro
předložení do programu OPŽP. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 1 371 416,- Kč
včetně DPH. Požadovaná dotace OPŽP je 918 933,- Kč včetně DPH a vlastní podíl Obce je
452 483,-Kč a ukládá starostce zahájit práce na Energetickém auditu, Projektové
dokumentaci a zpracování a administraci žádosti se společností Energy Benefit Centre, se
kterou bude na tyto činnosti sepsána smlouva pro fáze přípravy, administraci, výběrové řízení
a dozor při realizaci stavby až po konečné vyúčtování projektu po jeho ukončení.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0

113. schválilo
rozpočtovou změnu č. 4
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
114. schválilo
vyřazení auta Favorit za majetku obce a jeho ekologickou likvidaci.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
115. schválilo
dodavatele na výměnu oken OÚ firmu Dušan Leniczký, Děčín.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
116. schválilo
nákup nového fotoaparátu pro potřeby obce do výše cca 5.000,- Kč a současně vyřazení
z majetku obce starého nefunkčního fotoaparátu.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
117. schválilo
Rozvojový strategický dokument obce Polevsko 2011 – 2015.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
118. schválilo
Směrnici č.1/2011 o účtování majetku
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
119. schválilo
Směrnici č.2/2011 pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných
položek
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
120. schválilo
Směrnici č.3/2011pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
V Polevsku 20. 10. 2011
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 16. 11. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
121. schválilo
program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro 4
Proti
0
Zdrželi se 0
18,20 příchod p. Zimla
122. schválilo
dodatek č. 6 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu na rok 2012.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
123. schválilo
výjimku z počtu žáků ZŠ Polevsko na 40 žáků.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
124. schválilo
rozpočtovou změnu č. 5.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
125. schválilo
vyřazení z majetku obce PD ZŠ a MŠ Polevsko ve výši 400 000,- Kč a současně převod do
majetku ZŠ a MŠ Polevsko.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
126. neschválilo
navýšení příspěvku na dopravu na rok 2012 Taxi Bohemia.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0

127. projednalo a rozhodlo
na základě žádosti obyvatel části obce Jedličná:
- rekonstrukci místní komunikace (zpevnění) zažádat v nejbližších vypsaných dotačních
výzvách
- vyřešení zavedení plynofikace a kanalizace – tento bod odložit z důvodu získání další
podrobnějších informací tj. možnost dotací, možnosti financování, podrobnější
rozpočet akcí a vyjádření RWE a SČVK k těmto akcím.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
128. rozhodlo
na základě žádosti pana Maška ve věci schválení umístění pilíře na obecním pozemku pozvat pana Maška Alexandra na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2011 k podání
vysvětlení, z jakého důvodu postavil stavbu na cizím (obecním) pozemku včetně oplocení
obecního pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi se 0
V Polevsku 18. 11. 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.
Z pohledu občana obce a zároveň starostky je pro mě důležité a potěšující, že je zachována
kontinuita a trend vývoje obce Polevsko. Samozřejmě, že v průběhu let dochází ke změnám
v potřebách řešení v jednotlivých oblastech života v obci. Na počátku nového roku je zbytečné
teoretizovat, co by bylo potřeba udělat, co se udělat musí či co se dá odložit. Rozpočet obce je
nastaven a z velké části ovlivněn přísunem finančních prostředků z dotačních titulů. Stěžejní
potřeby v podstatě znáte, jste o nich informováni na pravidelných zasedáních zastupitelstva
obce nebo v obecním občasníku. Při rozhodování o jednotlivých investicích nesmíme
zapomínat na to, že každý občan v naší obci má jinou představu o uspokojování svých
potřeb k plnohodnotnému žití. Není jednoduché zrealizovat všechny potřeby obce
z finančních prostředků, které má obec k dispozici. V tomto směru je i zapotřebí určitá
trpělivost a shovívavost, protože zřejmě ne všechno půjde hned a ke spokojenosti všech. Život
na obci z hlediska samosprávy probíhá v neustálém vývoji, někdy s větším, někdy s menším
zdarem. Je jenom na nás, jak se dokážeme vyrovnat s překážkami, které nás dělí od
vytyčených cílů.

Přeji Vám všem občanům naší obce při vstupu do roku 2012 zdraví a hodně sil k naplnění
vašich předsevzetí a přání. Zároveň děkuji všem, kteří se svou prací podílejí na utváření naší
obce a těším se na další spolupráci.
******************************************************************************************************************************

DOTACE
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 19.10.
2011 odsouhlasilo podání žádostí o dotace na rekonstrukci školy a
Obecního domu. Firma Energy Benefit a.s., Praha 6 zpracovala obci
nabídku, která obsahovala zpracování energetického auditu a
projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti, kompletní administraci žádosti o
dotaci z Operačního programu životní prostředí. Projektovým záměrem je snížení spotřeby
energie na vytápění v budově ZŠ a MŠ. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poslední
výzvy z EU v rámci období let 2007 – 2013 z důvodu vyčerpání finančních prostředků. Další
výzvy budou vypsány nejdříve v období 2014 – 2017. Na budově školy pak navržená
opatření spočívají v zateplení fasády objektu, zateplení stropů pod půdou, stěn k půdě a
podlah na terénu na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla s výměnou tepleného
zdroje vytápění (teplené čerpadlo). Na budově Obecního úřadu se jedná o zateplení fasády
objektu, zateplení stropů pod půdu, stěn k půdě a podlah.

KRÁDEŽE
Obecní úřad byl upozorněn na vzrůstající počet krádeží a vandalismus. Krádeže se zdají
být na denním pořádku. Lidé se obávají, co se jim přes noc ztratí. Majetková
kriminalita v posledních měsících stoupá. Tento fakt byl nahlášen Policii ČR,
obvodnímu oddělení v Novém Boru. Ta přislíbila častější kontroly. Obecní úřad
požádal, aby mu vždy bylo sděleno, kdy byla ze strany policie preventivní kontrola
provedena.

Povinná výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2012!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2013!
Další informace získáte na internetových stránkách www.vymentesiridicak.cz

ROZPOČET NA ROK 2012
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 16. 11. 2011
projednávalo návrh rozpočtu na rok 2011, který bude schválen na posledním
jednání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2011. Předpokládané příjmy rozpočtu jsou
ve výši: 7 824 500,- Kč, výdaje pak ve výši: 7 552 800,- Kč.
V rozpočtu se počítá s přidělenou dotací na výstavbu hřbitovní zdi ve výši
4 500 000,- Kč.
V souvislosti s rozpočtem zároveň odpovídáme na dotaz, zda obec musela zvýšit daňový
koeficient na rok 2012 ve výši 3. Navýšení bude pro občany cca o třetinu. K tomuto kroku
obec přistoupila hlavně z důvodu, že tento daňový příjem je 100 % příjmem obce. V důsledku
neustálému zvyšování cen všech energií, služeb, materiálu obec zvýšila tento koeficient.
Okolní obce řešili tento problém stejným způsobem.

ZVYŠUJE SE UŽÍVÁNÍ DROG
Největším drogovým problémem Česka podle policie zůstává pervitin. Policisté a celníci
odhalili 307 laboratoří na jeho výrobu. Stoupá obliba kokainu, který se prodává za nižší ceny
než v minulých letech. Kokain Češi konzumují hlavně na nočních zábavách a často ho
kombinují s alkoholem. Velký nárůst zaznamenala policie u velkých pěstíren konopí. Stále
častěji se do dovozu potřebných látek a následné výroby drog v Česku zapojují organizované
skupiny. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti jsou největším fenoménem na české drogové scéně v poslední době tzv. syntetické
drogy, které do ČR dorazily z Polska poté, co je tamní zákonodárci zakázali. Na ústupu je
naopak extáze. Mladí Češi ve věku 15 až 24 let holdují marihuaně a to vůbec nejvíc z celé
Evropské unie. Marihuanu si v posledním roce podle tohoto zdroje dala téměř čtvrtina z nich
( 23% ) . Dalších 24% mladých Čechů už tuto drogu vyzkoušelo. To jsou zveřejněná data
průzkumu.
Co se naší obce týká tak situace ohledně drog zde není vůbec příznivá. Obec nemůže
zveřejnit detailní informace, snad jen to, že dopadení dealerů není vůbec jednoduché a chce to
hodně trpělivosti, úzkou spolupráci s drogovou centrálou. Dealerovi pak hrozí až 15 let
vězení. Můžeme uvést jen to, že pokud si „naši“ dealeři myslí, že o nich nikdo neví, velmi se
mýlí. Plnoletí si za sebe samozřejmě odpovídají sami, ale domníváme se, že budou velmi
překvapeni rodiče náctiletých, kteří určitě vědí, že jejich dítě kouří marihuanu, ale nevědí, že
jsou například dealeři a jak rozsáhlou trestnou činnost v oblasti drog páchají. Neuvěřitelné
bylo, když se v autobusové čekárně našla injekční stříkačka. Je beze smyslu dokola
upozorňovat, aby si zastánci drog našli jiné místo než autobusovou čekárnu. Obecní úřad tedy
zvolil jiný způsob. Takový, který učiní zadosti jednání, které je trestné.

EUROKOMMUNALE
Součástí přeshraničního projektu Eurokommunale, v rámci kterého se každoročně setkávají
zástupci Novoborska, polského města Karpacz a německého Reichenbachu byl i hasičský
večer. Letošní setkání pořádaly obce Okrouhlá a Skalice u České Lípy a několikadenní
program se zaměřil na sklářskou tradici v regionu. Hlavním cílem Eurokommunale je
spolupráce občanských aktivit. Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa a proběhl 16. – 17. 9. Hlavním
programem této akce byla vodní hasičská fontána. Fontána byla působivým zlatým hřebem
hasičské zábavy, která se konala v areálu novoborského koupaliště. Hra světel a vodní tříště
za doprovodu skladeb světových autorů přilákala na břehy dvě tisícovky lidí. Návštěvníci pak
měli možnost zhlédnout precizně synchronizovanou show dobrovolných hasičů z Libereckého
a Ústeckého kraje..
A ještě několik zajímavých informací k fontáně:
- fontánu vytvořilo 99 vodních proudů
- každou proudnicí proteklo 400 litrů vody za minutu
- vodu z koupaliště čerpalo 33 čerpadel ( 1 shořelo )
- fontána trvala 17:51 minut
- během fontány zaznělo 6 skladeb
- hladinu ze vzduchu nasvítilo 8 raketometů
- čerpadly prošlo 713 000 litrů vody

CYKLOSTEZKA VARHANY
Na posledním jednání svazku obcí Cyklostezka
Varhany, které se konalo 27.9. 2011 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na
dodavatele administrativních záležitostí ohledně poskytnuté dotace na III.
etapu, která povede z Volfartic do Kamenického Šenova. Bude se jednat o
výběr dodavatele stavby, monitorovací zprávy dle dotačních podmínek, vyúčtování dotace
apod. Do konce roku 2012 by měl být vybrán dodavatel stavby, v jarních měsících roku 2013
by mělo dojít ke kácení dřevin na drážním tělese a poté k výstavbě III. etapy.

NOVOBORSKO
30.9. 2011 se v Okrouhlé konalo další jednání svazku obcí Novoborska. Na
programu jednání byl dotační titul Cíl 3Fond malých projektů, žádost o dotaci
z Operačního programu životní prostředí na Varovný protipovodňový systém,
informační materiály Lužických a Žitavských hor a jako posledním bodem bylo řešení situace
v obcích a městech, které se týkalo policie a bezpečnosti. Kriminalita narůstá a svazek obcí
Novoborska požaduje navýšení počtu policistů, jejich zabezpečení a navýšení počtu výjezdů.
Předseda svazku navrhl poslat dopis premiérovi ČR, ministrovi vnitra a ministrovi práce a
sociálních věcí a na vědomí policejnímu řediteli. Uvedl, že krajský ředitel by měl mít
k dispozici výjezdové komando pro výjezdy po celém regionu.

PANORAMATICKÁ TABULE
V rámci projektu Novoborska byly vyrobeny dvě panoramatická tabule, které jsou umístěny u
kapličky směr Prácheň. Na tabulích jsou znázorněny vrchy a popsány jejich názvy. V tomto
místě je nádherný výhled, přejeme pěknou podívanou .

EKO-KOM – VYTŘÍDĚNÉ ODPADY ZA ROK 2010
Podáváme informace o množství odpadu, který obec vytřídila v roce 2010 a předala k využití.
V přehledu je také uveden objem finančních prostředků, které obec vyfakturovala a obdržela
od společnosti EKO –KOM, a.s.
Částka ( Kč )
Rok 2010 celkem 27 542,1. kvartál 2010
4 949,2. kvartál 2010
8 946,3. kvartál 2010
6 530.4. kvartál 2010
7 117,-

Příjmy a výdaje obce za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů za rok 2010
Příjmy od občanů
220 832,-

Výdaje obce
252 408,-

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zlepšení životního prostředí, snížení uhlíkové stopy a
v neposlední řadě i snížení finančních nákladů, které obec doplácí za odpad.

POPLATEK ZA SVOZ TKO r. 2011
Dle předloženého dodatku na č. 6 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu je
navýšení na rok 2012 zvýšeno o 2%. Na obyvatele tj. 519,- Kč. Obec doplatí 19,- Kč na
obyvatele a dále uhradí separovaný odpad a velkoobjemné kontejnery. Poplatek pro naše
obyvatele nebude navýšen tj. poplatek na obyvatele na rok 2012 - 500,- Kč.

OBNOVA CHODNÍKU OD OBECNÍHO ÚŘADU KE ŠKOLE
Na zasedání zastupitelstva obce Polevsko dne 11. 4. 2011 byli zastupitelé požádáni občany
obce o finální úpravu stávajícího chodníků tj. od Obecního úřadu ke škole. Na dalším
zasedání zastupitelstva obce, zastupitelé odsouhlasili vytýčení současného chodníku,
z důvodu vyjasnění majetkoprávních vztahů. Na základě vytýčení bylo zjištěno, že chodník se
nachází na pozemcích majitelů sousedních nemovitostí celkem 8. Majitelé těchto pozemků
byli osloveni a požádáni o převod části pozemků (chodníku před jeho RD obci - většinou se
jedná o cca 5 – 20 m2). Mimo dvou majitelů pozemků, kteří nesouhlasí s vybudováním
chodníků, ostatní majitelé slíbili obci převod.
V současně době se zpracovává geometrický plán, ve kterém budou pozemkům přidělená
parcelní čísla.
Po převedení pozemků do majetku obce, obec může požádat o územní souhlas a stavební
povolení. Po získání příslušených povolení obec může požádat v některém vypsaném
dotačním titulu o získání finančních prostředků na obnovu stávajícího chodníku.
Obec děkuje všem občanům, kteří podporují obnovu stávajícího chodníku hlavně z důvodu
bezpečnosti našich občanů a to především našich dětí a seniorů.

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Polevsko by touto cestou rád poděkoval panu Jaroslavu
Mazánkovi, Jarmile Pecháčkové, Aleně Musilové manželům Kohoutovým,
Ing. Jaroslavu Slánskému a Ing. Stanislavu Rašínovi, kteří své pozemky
v rámci vybudování chodníku převedou do majetku obce.

Mnohokrát děkujeme.

OBECNÍ ZNAK
Dne 7. 7. 2011 zastupitelstvo obce Polevsko schválilo návrh obecního znaku.
7. 10. byl návrh odeslán do Kanceláře Poslanecké sněmovny, podvýboru pro heraldiku a
vexilogii ke schválení.

Znak: V pravém, zlatém poli polceného štítu zkřížené červené klíče zuby dolů a ven
obrácenými. V levém červeném poli zkřížené zlaté paroží o šesti špicích na každém parohu. V
patě štítu zelené trojvrší o stejně vysokých vrcholech.
Prapor: List praporu tvoří dva svislé pruhy – žlutý žerďový a červený vlající. Uprostřed listu
leží zkřížený paroh o šesti špicích a klíč zuby dolů a ven k vlajícímu okraji obrácený.
Polovina klíče a parohu v červeném poli je žlutá, polovina klíče a parohu ve žlutém poli je
červená.
Při dolním okraji je zelené trojvrší o stejně vysokých vrcholech dosahujících do výšky 6/15
listu. Paty vrcholů jsou v 1/10 výšky listu.
Poměr šířky listu k délce je 2 : 3.
Popis znaku:
Klíče jsou atributem sv.Petra, který je patronem sklářů – příslušníků řemesla, které má v
Polevsku dlouholetou tradici (starší než Nový Bor). Parohy upomínají na vyhlášené jelení
říjiště. Zelená barva symbolizuje rozsáhlé lesní kultury v okolí obce; zlatá tinktura pole, která
se foneticky objevují v českém názvu obce. Červená barva pak je opět připomínkou sklářství
(oheň).
Pro barvy a figury praporu platí přiměřeně totéž co pro znak.

Vítání občánků
Dne 12. 11. 2011 se na Obecním úřadě konalo vítání občánků, které pořádá
zastupitelstvo obce. Slavnostně byli uvítáni Babora Hašková, Jiří Neumann,
Nela Tondlová, Gabriela Znamenáčková, Anička Tenenková, Daniela
Boháčová, Matěj Schandl a Vojtěch Krámský.
Dětem i rodičům přejeme do života štěstí a zdraví.

REKONSTRUKCE KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE DOKONČENA
Obec Polevsko a Římskokatolická farnost Polevsko pořádali dne 3. 10. 2011 VARHANNÍ
KONCERT při příležitosti znovu otevření rekonstruovaného kostela NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE V POLEVSKU.
Mši svatou osobně celebroval Mons. Mgr Jan Baxant biskup litoměřické diecéze. Pozvání
přijali generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl a Petr Skokan – poslanec
parlamentu ČR.
varhany: Jiří Chlum
zpěv: Dagmar Čermusová (soprán)

Monst. Mgr. Jan Baxant požehnal zdárnému dílu, které bylo vykonáno a úspěšně dokončeno
za spolupráce vedení obce.

50 let zimního stanování v Čechách 8. – 11. prosince
Připomínáme na akci 50 let zimního stanování ve dnech 8. – 11. prosince. Je to nejstarší zimní

Při této příležitosti bude pořádán koncert Českolipského pěveckého sboru v Kostele
Nejsvětější Trojice v Polevsku dne 9. 12. v 16,00 hod.
Na závěr bychom chtěli rádi připomenout, že všechny jednotlivé body programu jsou vždy
určeny nejen pro účastníky, ale i veřejnost, takže vás tímto zveme nejen na Vánoční koncert
ČPS, zábavu, ale na vše ostatní, co program nabízí.
Za pořadatele Vás všechny zve Petr Randus

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH A PODANÝCH DOTACÍ (AKCÍ NA ROK 2012 2013)
č.

název akce

1

Rekonstrukce tenisového 10/2011
hřiště (výměna povrchu)

2

Snížení
energetické 12/2011
náročnosti budovy OÚ
2/2012
Snížení energetické
náročnosti budovy
ZŠaMŠ
Oprava
památníku 2/2012

3
4

5

kdy podáno

padlým obětem 1. světové
války v Polevsko včetně
úpravy prostranství v
okolí – 1.etapa
Oprava
památníku 2/2012
padlým obětem 1. světové
války v Polevsko včetně
úpravy prostranství v
okolí – 2.etapa

celkové
náklady

vlastní
podíl

dotace

2 197 476,-

604 306,-

980 394,-

430 520,-

550 874,-

2 762 552,-

1 097 975,-

1 664 576,-

767 527,-

367 857,-

400 000,-

367 857,-

400 000,-

767 527,-

1 593 170,-

75 750,Rekonstrukce centrálního 2/2012
25 750,50 000,kříže na hřbitově v
Polevsku
Krajský
úřad Libereckého kraje
200 000,10 000,190 000,7
Obnova
kamenné 2/2012
hřbitovní zdi včetně dvou
kamenných
schodišť
(2.etapa)
dle rozpočtu
8
Doplnění dětského hřiště 2/2012
herními prvky
9
POV – rekonstrukce 2/2012
dle rozpočtu
fotbalových kabin
1 300 000,10 Protipovodňový varovný 2/2012
systém
včetně
bezdrátového rozhlasu
11 Zpevnění povrchu místní dle vypsané dle rozpočtu
komunikace p.č. 904
výzvy
Pro info: celkové náklady na výše uvedené akce jsou dle předběžného rozpočtu, většina akcí
v minulých letech byla zrealizována (vysoutěžena) za nižší částky.
6

výslede
k

V měsíci listopadu oslavili významné životní
jubileum: Mrkvičková Věra
Mašitová Marta
Jirsáková Alena
Ing. Romanovská Svatava
Samek Jaroslav
V měsíci prosinci oslaví významné životní
jubileum : Ziml Roman
Polívková Lenka 90 let
Srdečně blahopřejeme !

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

VÝSTAVA VÁNOČNÍCH BETLÉMU

BETLÉMY
1. ročník výstavy
betlémů
obec

Polevsko

z papíru

Pro děti je připraveno
zábavné odpoledne plné
vánočního tvoření např.
napsání nebo
namalování dopisu
Ježíškovi, budou
připravené různé
výtvarné práce a jiné
předvánoční radosti.

So 17. 12., Ne 18.12., Pá 30. 12.
vždy 14.00 - 17.00 hodin vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

Milé děti
Přijďte poslat svá tajná přání Ježíškovi!
V sobotu 17., 18. 12. a 30. 12. od 14,00 hod. do 17,00 hodin bude pro Vás
v zasedací místnosti v 1. patře Obecního úřadu v Polevsku připraveno
zábavné odpoledne plné vánočního tvoření.
Můžete zde napsat nebo namalovat dopis Ježíškovi, vyrobit vánoční ozdobu z papíru a užít si
spoustu předvánočních radostí.

Oblíbené adventní období, které trvá čtyři týdny, začíná na konci listopadu.
A Advent 2011 nebude výjimkou. Advent začíná 27.11.2011 železnou nedělí. Nádhernou
atmosféru, kterou Advent nabízí, si můžete vychutnat dohromady během čtyř týdnů a čtyř
nedělí, kdy každá má svůj název - železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Opět budou obchody
plné vánoční výzdoby, nakupujících zákazníků a začnou vánoční trhy. Určitě se i vy těšíte na
tento krásný sváteční čas, kdy se začne péct vánoční cukroví, uklízet a nakupovat vánoční
dárky. Všude bude překrásná vánoční dekorace, nazdobené stromy, ulice, obchodní centra a
okna našich sousedů. Prostě a jednoduše kouzelná adventní atmosféra. Vánoce budou již za
chvíli v plném proudu a Advent již pomalu klepe na dveře, tak si ho krásně užijte.

Zasedání ZO
Poslední v tomto roce veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat ve středu
14. prosince 2011 od 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Změna
termínu a času vyhrazena. Případné změny budou zveřejněny na úřední desce OÚ a na
plakátovacích plochách.

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

ŠKOLNÍ SLOUPEK
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Školní rok je v plném proudu, advent již klepe na dveře a noví prvňáčci si již zvykli na nový
pravidelný režim. V naší škole jsme školní rok začali s menším zpožděním 5. září 2011, které bylo
způsobeno nepříznivým počasím při rekonstrukci střechy. Nový školní rok jsme zahájili v náhradních
prostorách firmy LIMASOFT. Manželé Lischkovi a všichni zaměstnanci firmy nás přijali tak vlídně a
přátelsky, že když jsme se 22. září loučili a stěhovali zpět do krásně opravené školy, neubránili jsme se
dojetí, jak se k nám všem, dětem i pedagogům, chovali příjemně. Také v tomto školním roce máme
další podstatnou změnu, a tou je otevření třetí třídy základní školy. Přijali jsme mladou, šikovnou a
obětavou učitelku, která se s plným nasazením věnuje našim dvanácti malým prvňáčkům. Ti se
v průběhu školního roku naučí mnoho zajímavých a důležitých věcí. V první třídě to budou základy
čtení, psaní, počítání, seznámí se s novými kamarády, kteří jim pomohou, poradí, budou jim
příkladem. Mohou také navštěvovat mnoho zájmových kroužků – jako je kroužek anglického jazyka,
kroužek německého jazyka, taneční a fotbalový kroužek a velký úspěch slaví také kroužek šikovných
rukou s vařením. Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby se děti ve škole i školce cítily dobře a
pohodově, aby učení pro ně bylo zajímavé a přínosné. Ještě jednou přejeme všem našim školákům
hodně hezkých známek a zážitků, prostě pohodový školní rok.
Mgr. Elena Průchová

PODĚKOVÁNÍ
Základní škola a Mateřská škola Polevsko by touto cestou ráda poděkovala všem, kteří ji
v tomto kalendářním roce podarovali a podpořili:
Dárky pro děti na karneval věnovali:
Markéta Bandasová, Lenka Boháčová, Martina Dlouhá, Klára Hájková, Jana Kamešová,
Milena Knytlová, Iveta Kubásková, Kateřina Patková, Petra Sochová, Jiří Správka, Iveta
Stodolová, Dana Svobodová, Pavlína Thumová, Milan, Wittur, Gabriela Znamenáčková.
Hračky a pracovní materiál pro děti do mateřské školy věnovali:
Markéta Brabencová, Anička Hašková, Michael Lukášek,
Eva Mocová, Monika Rejnová, Iveta Patočková, Dana Svobodová, Marie Tenenková
Finanční dary věnovali:
Stephan Di Cara, Andrea Fitzová, Jaroslav Hájek, firma Hichem s.r.o., Praha,
Milena Knytlová, Zdeněk Patočka a Iveta Stodolová, Jiří Správka,
Jan Tenenko
Pomoc při školních akcích:
Lenka Panušková, Mirka Panušková, Tomáš Socha, Petra Sochová, Jiří Správka, Petr Staňa,
Milan Wittur
pan farář – Otec Pavlas
Děkujeme všem tatínkům, kteří nám pomohli při stěhování na konci školního roku před
rekonstrukcí školy.
Veliké poděkování patří také manželům Lischkovým, kteří nám poskytli prostory pro výuku
na začátku školního roku.
Poděkovat bychom také chtěli panu Filipu Marešovi za vstřícný přístup k potřebám školy.
Děkujeme také Heleně Šnýdrové za příspěvek na ohňostroj při lampiónovém průvodu.

Ráda bych také poděkovala všem zastupitelům a hlavně paní starostce Martině
Rašínové za obrovskou podporu školy.
Mnohokrát děkujeme.
Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Děti z Kytlic
Jsme velice rádi, že rodiče dětí z Kytlic se rozhodli umístit své děti právě do naší školy,
protože jinak bychom řešili velice vážné problémy s udržením školy. MŠMT má ve své vizi
do budoucích let zrušit školy s malým počtem dětí a žáků ve škole. Pokud by do naší školy
nedocházely děti z okolních obcí (Kytlice a Nový Bor) mohli bychom se jako škola ocitnout
na této „černé listině“, protože pro obec by to bylo finančně neúnosné udržet školu s malým
počtem žáků. Děti z Kytlice tvoří skoro polovinu všech dětí a žáků v naší základní a mateřské
škole. Obec v dřívějších letech vyšla vstříc rodičům z Kytlic, kteří nemají auto a rádi by
dávali své děti k nám, zajištěním taxislužby, posléze zřízením autobusové linky Polevsko –
Kytlice. Bohužel autobus přes zimní období nejede a žáci by neměli možnost se dostat do
školy, proto obce Polevsko a Kytlice zajišťují dětem, kteří jezdí autobusem, na zimní období
taxi. Rodiče si tuto službu hradí. Věříme, že pochopíte tuto situaci a že i nadále nám
zachováte přízeň.

Prosíme rodiče, aby svá přání, názory a připomínky
řešili na obecním úřadu s paní starostkou nebo
s vedením školy a nedávali prostor vzniku nevhodných a
polopravdivých informací probíraných na lodi Perla,
v koloniálu Ahoj a v místním pohostinství. Těmto
připomínkách nebudeme věnovat pozornost. Děkujeme
za pochopení.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ A MŠ

AKCE V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
28. listopadu 2011

od 17.00 hodin lampiónový průvod na zahájení adventu -spolupráce s obcí

4. prosince 2011

od 14.00 hodin Mikulášská besídka na sále – spolupráce s obcí

5. prosince 2011

od 10.00 hodin průvod v maskách čertů, mikulášů a andělů po obci

15. prosince 2011

od 16.00 hodin vánoční besídka MŠ Motýlek

16. prosince 2011

od 16.00 hodin vánoční besídka MŠ Kytička

17. – 18. prosince
a 30. prosince

od 14.00 – 17.00 h

19. prosince 2011

od 15.30 hodin vánoční vystoupení žáků ZŠ v kostele

22. prosince 2011

školní vánoční besídka

výstava Betlémů na obecním úřadě – akce OÚ

ZVEME VŠECHNY DĚTI, RODIČE, PRARODIČE, ZNÁMÉ A KAMARÁDY NA

DNE 28. listopadu 2011 OD 17.00 HOD.
SRAZ V POLEVSKU U ŠKOLY – U HŘIŠTĚ
Na začátku bude rozsvícena vánoční hvězda
na smrku u školy, u obecního úřadu bude
slavnostní rozsvěcení vánočního stromku
se zpíváním koled a na závěr ohňostroj.

OBECNÍ ÚŘAD POLEVSKO
SPOLEČNĚ SE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLOU
POŘÁDÁ

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
NEDĚLI 4. PROSINCE
2011
OD 14.00 HODIN
NA SÁLE RESTAURACE
NA KŘIŽOVATCE
Poukázky na mikulášský balíček (20,- Kč) můžete zakoupit ve škole
nebo v koloniálu „ahoj“ u paní Kamešové do 1. prosince 2011.
Vstupné zdarma.

PŘIJĎTE, ČERTI SE UŽ TĚŠÍ!!!

V

EKOLOGICKÝ PROJEKT V SEDMIHORKÁCH
ZŠ Polevsko se ve dnech 17. – 19. října 2011 zúčastnila třídenního ekologického projektu
v Sedmihorkách. Organizátorem celé akce bylo Středisko ekologické výchovy Český ráj. Do
Sedmihorek se vydali žáci prvních až pátých tříd v pondělí v 8:30 h. Všichni žáci byli plni očekávání,
co jim následující dny přinesou. Po příjezdu do kempu v Sedmihorkách, který byl vyhlášen kempem
roku 2011, vypuklo velké nadšení ze strany žáků i učitelů, a to nejen proto, že kemp je udržovaný a
čistý, ale hlavně díky krásnému ubytování, které nám bylo poskytnuto. Žáci bydleli v prostorných
jednopatrových chatkách, v nichž byl k dispozici sprchový kout, toaleta a malá kuchyňka. Každá
chatka byla také vybavena topením, což v těchto dnech bylo důležité, jelikož jsme se obávali zimy.
Pro žáky byl organizátory přichystán bohatý program. V průběhu tří dní děti získaly nové znalosti
týkající se mineralogie, přírody či zvířat a poznávaly okolí. Velký úspěch slavil večerní program, při
kterém se žáci pomocí nahrávky snažili napodobit zvuky výra, sýčka a puštíka. Po setmění se žáci s
organizátorkou odebrali do lesa. Žáci naslouchali, zda neuslyší sovu, a svým houkáním se ji snažili
přivolat, což se také podařilo. Děti byly statečné a nikdo z nich se nebál. Naopak se to všem velmi
líbilo a dodnes ve škole občas slyšíme puštíka, sýčka nebo výra. Dalším velmi zajímavým programem
bylo seznamování se se zvířátky z místní farmy. Děti si mohly pohladit zajíce, pochovat morčata,
sáhnout na šneka či na nejedovatého hada. Žáci si také mohli prohlédnout mini farmu. V ohradě byli
koně, kozy, ovce a poníci. Dokonce mohli i ochutnat čerstvě nadojené kozí mléko. Největší úspěch
měly ale strašilky, tropický hmyz vypadající jako větvička nebo kus kůry. Dětem se strašilky tak moc
zalíbily, že si je některé dokonce vezly domů.
Poslední den probíhalo po obědě závěrečné zhodnocení celého pobytu. Organizátoři se
nesetkali s negativním hodnocením. Žáci byli nadšeni a o Sedmihorkách se na naší škole mluví
doposud. Chtěli bychom proto poděkovat za velice příjemně strávené dny a za bohatý a zábavný
program, který se líbil nejen žákům.
Mgr. Jana Szittyayová, ZŠ Polevsko

Dovolená v knihovně
Poslední knihovna v tomto roce

19. 12. 2011

První knihovna v roce 2012

9. 1. 2012

Dovolená na obecním úřadě
28 .12. – 29. 12. 2011 dovolená
V mimořádně naléhavých případech se lze obrátit na tel čísla:
606 907 688 – Martina Rašínová, starostka obce
606 417 528 – Jaroslav Hájek, místostarosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a
pohody Vám všem přeje
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu
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