DEVÁTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
březen 2012

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 14. 12. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
129. schválilo
program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0
130. schválilo
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ s ČEZ Distribuce Děčín
na pozemku p.č. 845 v k. ú. Polevsko.
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0
131. schválilo
odpisový plán obce - odepisování majetku obce rovnoměrným způsobem 1x ročně dle přílohy
č. 2 Českého účetního standartu č. 708.
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0
132. schválilo
Směrnici č. 4 o inventarizaci majetku včetně plánu inventur.
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0
133. schválilo
rozpočet na rok 2012 – přebytkový. Příjmy 7 827 800,- Kč – výdaje 7 552 800,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti
0 Zdrželi se 0

134. schválilo
proplacení Vánočního koncertu v Kostele Nejsvětější Trojice dne 10. 12. 3.000,-Kč,
1.500,- Kč moderování Mikulášské besídky 4. 12. a 3.900,- Kč nákupu balíčků na
Mikulášškou besídku 4. 12.2011.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
135. projednalo a rozhodlo
žádost pana Maška ohledně umístění pilíře - schválit, až po odstranění plotu (sloupků)
z obecního pozemku, dále v případě poškození pilíře v zimním období zimní technikou,
náklady na opravu uhradí majitel RD. Obec nenese zodpovědnost za poškození pilíře.
S panem Maškem bude sepsána dohoda.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
V Polevsku 15. 12. 2011
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 25. 1. 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
1. schválilo
program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
2. odložilo
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín na pozemku p.č. 947 v k. ú. Polevsko na mimořádné zasedání
zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
3. odložilo
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín na pozemku p.č. 895 v k. ú. Polevsko na mimořádné zasedání
zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
4. odložilo
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín na pozemku p.č. 759 a 757 v k. ú. Polevsko na mimořádné zasedání
zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
5. schválilo
krátkodobý pronájem pozemků p.č. 940/1, p.p.č. 8 a část pozemku p.č. 771/3 v k.ú. Polevsko
firmě STRABAG a.s. Liberec návaznosti na OZV č. 1/82009 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
6. schválilo
podání žádosti o dotaci na rok 2012 z Grantového fondu Libereckého kraje (maximálně
65 % celkových uznatelných nákladů akce) „Stavební úpravy sportovních kabin v Polevsku“
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 7
Proti
0
Zdržel 0

7. schválilo a pověřilo
převedení finančních prostředků ve výši 766 808,76,- Kč ze Sporoinvestu (Česká spořitelna
a.s.) na spořící účet obce. Současně pověřili starostku k podepsání smlouvy o převedení
finančních prostředků s Českou spořitelnou a.s..
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
8. odložilo
žádost Taxi Bohemia ohledně navýšení ceny jízdy přepravy žáků z Kytlice do Polevska na
mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012 z důvodu stížnosti obyvatel na
nebezpečný způsob jízdy a pozvat zástupce Taxi Bohemia.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
9. vzalo na vědomí
účinnost zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů od 1. 1. 2012. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované
MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního
poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Umožňuje se automatické prodloužení
„funkčního období“ o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení
konkursu. Konkurs zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh
školské rady nebo Česká školní inspekce.
10. schválilo
měsíční poplatek za nadstandartní službu Taxi Kytlice x Polevsko, který je stanoven
měsíčním paušálem 500,- Kč bez ohledu na počet uskutečněných jízd dětí vyjma školních
prázdnin.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
11. schválilo
finanční dar pro starostku obce za mimořádný přínos pro rozvoj obce v posledních letech ve
výši jednoho měsíčního platu.
Hlasování:
6 pro
0 proti
1 zdržela (M. Rašínová)
12. schválilo
3.000,- Kč na nákup tomboly na dětský karneval pořádaný dne 19. 2. 2012.
Hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
V Polevsku 26. 1. 2012
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 1. 2. 2012 od 17,30 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
13. schválilo
přijmutí daru (pozemkové parcely) od:
Libora , Theodora Pecháčka a Jarmily Pecháčkové
1. p.č. 836/20 o výměře 13m2
Aleny Musilové
2. p.č. 836/16 o výměře 29m2
Manželů Kohoutových
3. p.č. 836/13 o výměře 8m2
p.č. 836/15 o výměře 28m2
Manželů Rašínových
4. p.č. 836/10 o výměře 27m2.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
0
Zdržel 0

12. schválilo
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín na pozemku p.č. 947 v k. ú. Polevsko za jednorázový poplatek ve výši
10.000,- Kč .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
0
Zdržel 0
14. schválilo
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín na pozemku p.č. 895 v k. ú. Polevsko za jednorázový poplatek ve výši
10.000,-Kč .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
0
Zdržel 0
15. schválilo
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín na pozemku p.č. 759 a 757 v k. ú. Polevsko za jednorázový poplatek ve
výši 10.000,- Kč .
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
0
Zdržel 0
17,45 h. příchod Ing. Tomáše Sochy
16. schválilo
navýšení ceny na jízdné Polevsko x Kytlice na 140,- Kč za jednu jízdu. Pan Wittur ml.
přislíbil výměnu řidiče .
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
17. schválilo
čerpání finančních prostředků v roce 2011 z investičního fondu ve výši 8 170,-Kč, které byly
použity na žaluzie a z rezervního fondu ZŠaMŠ Polevsko ve výši 45 455,- Kč na nákup lavic
a židlí do ZŠ a stolky a židličky do MŠ Motýlek
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
V Polevsku 2. 2. 2012
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 14. 3. 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
18. schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
19. neschválilo
rozšíření plynofikace v části obce Jedličná z důvodu nenaplnění dotačních podmínek a
velkých nákladů na vybudování plynofikace, která by zůstala v režii obce.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
20. rozhodlo
oslovit projektanty s nabídkou vypracování PD na rozšíření kanalizace v části obce Jedličná.
Dále oslovit majitelé RD, zda se opravdu připojí na budoucí kanalizaci (přípojky od místní
komunikace budou v režii majitelů RD ).
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
21. schválilo a pověřilo
uzavření smlouvu na krátkodobý úvěr s Komerční bankou a.s. Česká Lípa a současně pověřilo
starostku k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
22. neschválilo
Nabídku Oberbank AG, pobočka Česká republika Ústí nad Labem ve věci termínového
vkladu.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
23. schválilo
přijmutí finančního daru výši 10 000,- Kč (na nákup učebních pomůcek) za vítězství v soutěži
ve sběru elektrozařízení od společnosti ASEKOL a finančního daru obdrženého na nákup
nové automatické pračky do ZŠaMŠ Polevsko.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
24. schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012,kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2011o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 12.1.2011
a
Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
25. schválilo
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polevsko bez výhrad. Zároveň schválili
závěrečný účet obce za rok 2011 s přebytkem 222 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
26. neschválilo
navýšení odměny účetní obce
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
27. schválilo
převod kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Polevsko za rok 2011 ve výši 6,55 Kč do
rezervního fondu školy
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
0
Zdržel 1 (Mgr. Průchová)
28. rozhodlo
výtěžek z plesu ponechat na příští rok
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
29. schválilo
splátkový kalendář pí E. Polesné na prodej pozemku p.č. 842/2 o celkové výměře 182 m2 ve
výši 500,- Kč/měsíčně
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti
0
Zdrželi 2 (P.Ziml, T.Romanovský)
30. schválilo
„Dodatek č.1 „ k nájemní smlouvě s p. Buchnarem
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti
0
Zdržel 0
V Polevsku 15. 3. 2012
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

***************************************************************************
Vážení spoluobčané,
nejen o Vánocích a na Nový rok bychom se měli zamýšlet nad skutečným smyslem života.
Máme totiž zřejmě jen jeden, tak to vnímají minimálně ateisté. A žádný z jeho okamžiků se
nikdy nezopakuje. Náš život by měl proto směřovat k prosté spokojenosti. Naučme se radovat,
mít radost z každého prožitého dne. Co víme jistě je to, že účet ze svého života budeme skládat
sami sobě.
Přesto se neubráníme na začátku každého roku přemýšlet o tom, jaký bude ten rok
nastávající a jaký byl ten, co právě skončil. I z pohledu obce bilancujeme rok předcházející.
Zda se podařily splnit všechny plány a předsevzetí a také si dát další cíle a závazky. Všichni
víme, že v působení samosprávy stále není dostatek finančních prostředků a obec je odkázána
na dotace, které jsou pořád velmi aktuální. Díky nim se realizovaly akce, které bychom bez
dotací z obecních prostředků nezvládli. Samozřejmě i v tomto novém roce máme připraveny
investice, které mají za účel jen jediné a to aktivní rozvoj naší obce. Cílem veškerého snažení
v obci je spokojený občan. Chci Vám poděkovat za všechny Vaše připomínky, názory a
kritiku, které nám pomáhají v naší práci. Tak stejně Vám chci poděkovat za dobře odvedenou
práci v obci, na které se podílíte.

Přeji Vám všem, aby jste do nového roku vykročili s optimismem. Jistě nás potkají krásné, ale
i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i ty patří k životu. Nezapomeňme na lidskost, toleranci,
vzájemnou pomoc a porozumění.
Martina Rašínová
starostka obce

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ
Dne 30.11. 2011 se konalo v Hrádku nad Nisou jednání starostek a starostů k rozpočtovému
určení daní. Jednání se také zúčastnili poslanci a senátoři. Diskutovalo se o rozdělování
daňových příjmů, které by na úkor největších měst – Prahy, Brna a Ostravy přidalo více peněz
ostatním obcím. Za senátory se jednání zúčastnila senátorka Soňa Paukrtová, poslankyně
Ivana Weberová, poslanec Jan Farský, Václav Horáček a Petr Skokan. Současně byl
představen skleněný klíč, který byl vyroben jako symbol podpory změny k rozpočtovému
určení daní.

JUBILEJNÍ KONFERENCE EUROREGIONU NISA
1.12.2011 se v Dolnoslezské filharmonii v Jelení Hoře konala jubilejní konference u
příležitosti 20-ti let Euroregionu Nisa. Euroregion Weisse-Nisa-Nysa v roce 2011 slavil 20.
výročí svého vzniku. Jako první přeshraniční spolupráce ve Střední a Východní Evropě se stal
jedním ze základů rozšíření Evropské Unie v roce 2004. Nepochybná úloha euroregionů
v odbourávání bariér, mj oslabováním stereotypů v příhraničních oblastech téměř na celém
kontinentu, zdůrazňuje význam iniciativy z roku 1991, která proběhla na trojmezí České

republiky, Německa a Polska. Dnes, z hlediska budování většího Společenství, zavedení
Schengenského prostoru, realizace velkého množství velkých a malých iniciativ
parlamentních, vládních, samosprávných, nevládních i občanských sfér, které přispěly
k zásadní změně kvality života v podmínkách udržitelného rozvoje, lze hovořit o úspěšném
experimentu s názvem Euroregion Weisse-Nisa-Nysa. Obec Polevsko je též členem tohoto
seskupení. Slavnostní konference byla zakončena předáváním vyznamenání
a cen
zakladatelům a dosavadním předsedům.

NÁROK NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK - INFORMACE
Dne 1.1.2012 vstoupil v platnost zákon č. 366/2011 Sb., kterým se kromě
jiných zákonů mění také zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava umožňuje poživatelům
rodičovského příspěvku nejen volit délku a výši dávky, ale především
pozměňuje omezení doby docházky dítěte do předškolního zařízení.
NÁROK NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Věk dítěte

VZNIKL PŘED 1.1.2012

VZNIKL PO 1.1.2012

0 – 2 roky

nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci

nejvýše 46 hodin měsíčně

2 – 3 roky

nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci

nesleduje se

3 – 4 roky

nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci
nebo 4 hodiny denně

nesleduje se

Nová úprava platí pouze pro rodiče, jimž vznikl nárok na rodičovský příspěvek v lednu 2012.
Rodiče, jimž byl rodičovský příspěvek přiznán v roce 2011 a dříve (tj. podle právní úpravy
platné do 31.12.2011), smí nadále své dítě umísťovat do mateřské školy maximálně na 4
hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci.
V případě, že se rodič rozhodne pro čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní
úpravy, musí nejdříve v lednu 2012 na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR
provést volbu výše a délky této dávky nebo podat novou žádost.
Podrobnější informace rodičům poskytnou pracovnice referátu státní sociální podpory.

VEŘEJNÁ SLUŽBA
Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ( ÚP )
nepřetržitě déle než 2 měsíce, se od 1. 1. 2012 zavádí veřejná služba v rozsahu
až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku,
bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Při organizování veřejné služby se posiluje
spolupráce mezi krajskými pobočkami ÚP ČR a obcemi. Veřejná služba neznamená jen úklid
veřejných prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných
budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní,
sportovní oblasti apod. Do 31.12. 2011 byla veřejná služba v kompetenci obcí, od 1.1. 2012 je
realizována s Úřadem práce dle nového platného pojetí zákona o sociální reformě.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2012 – VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2012 v souladu se zákonem. 89/1995
Sb., o státní statistické službě výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30
evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v 10 712 domácnostech, z nichž se 7 112 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ZÁKON
Novela školského zákona přináší změny. K 31. 7. 2012 by ve funkci měli končit
ředitelé, kteří ji zastávají šest let a více, v následujícím roce ti ředitelé, kteří jsou
ve funkci tři až šest let, a ředitelé sloužící méně než tři roky by měli skončit 31.
7. 2014. Zřizovatel sice může opětovně jmenovat dosavadního ředitele, musí k
tomu však vyhlásit konkurs. Novela školského zákona však přináší i další změny. Uchazeči o
přijetí do střední školy mohou podat nejvýše 2 přihlášky namísto současných tří.
Zjednodušení administrativy se dočkají ředitelé škol při oznamování kladných rozhodnutí v
přijímacím řízení. Nově budou tato rozhodnutí oznamovat pouze zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů a nemusí je tedy odesílat poštou. Zákon také omezí možnost zpětvzetí
zápisového lístku pouze na případy, kdy byl žák na další střední školu přijat na základě
odvolání. Základní školy už nebudou muset vystavovat žákům v posledním roce docházky
výstupní hodnocení. V předškolním vzdělávání je nejvýznamnější změnou to, že bezplatnost
posledního ročníku veřejné mateřské školy bude nově omezena jen na 12 měsíců. Pokud si
rodiče zažádají pro svého předškoláka o odklad povinné školní docházky, budou muset další
rok, který jejich dítě stráví opět v posledním ročníku mateřské školy, už dítěti zaplatit.

ARKTICKÉ MRAZY
Arktické mrazy ustoupily, přestože potrápily celou Evropu mnoho dní. Rtuť
teploměrů atakovala na některých místech i mínus čtyřicet stupňů,
meteorologové hromadně přepisovali tabulky s letitými teplotními rekordy,
přišlo oteplení. V noci sestoupily mrazy běžně pod mínus dvacet stupňů
celsia. Vytrvalé mrazy si vybraly daň především mezi lidmi bez domova,
ledové noci jich několik nepřežilo. Evropa celkem hlásí 300 lidí, kteří
umrzli. Velké problémy měli lidé pracující venku. Obdiv patří našim doručovatelkám, jejich
práce v tomto počasí nebyla vůbec jednoduchá.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2011
Náklady na zimní údržbu (PHM + materiál):
Rok 2011 PHM: 23.352,- Kč
služby: 18. 684,- Kč

PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ ZA ROK 2011
Výdaje :
komunální odpad
tříděný odpad
velkoobjemové kontejnery
kontejnery hřbitov
VÝDAJE CELKEM
Příjmy
obyvatelé + rekreanti
EKO KOM
PŘIJMY CELKEM
Obec doplatila za rok 2011

169 809,40 809,35 742,13 592,259 764,218 840,23 320,242 160,17 604,- Kč

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

POPLATKY V LÉKÁRNÁCH, PŘÍPLATKY
Od ledna se už v lékárnách neplatí 30 korun za každou položku na receptu, ale za celý recept.
Na druhou stranu si lidé musí připlácet za léky do 50 korun a za podpůrné léky, třeba na
migrénu nebo vysoký tlak. Lidé si mohou od ledna připlatit za lehčí sádru, lepší oční čočku
nebo některá očkování. Už od prosince 2011 začali pacienti v nemocnicích platit 100 korun
místo dosavadních 60 korun.

ZMĚNY V DŮCHODECH
Od nového roku se zpřísňují pravidla pro krácení předčasných starobních
důchodů. Lidé, kteří půjdou do předčasné penze o více než 360 kalendářních dní dříve,
dostanou od státu méně peněz než dosud. Tzv. malá důchodová reforma už od podzimu 2011
změnila také výpočet penzí, tak, aby alespoň částečně zmírnila nerovnost mezi lidmi s nižšími
a vyššími příjmy. Postupně se prodlouží i věk odchodu do důchodu. Další výraznější změny –
tzv. velká důchodová reforma – mají platit od roku 2013, vláda přitom nevylučuje roční
odklad.

NOVOBORSKO
27. ledna se konalo další jednání svazku obcí Novoborska, tentokrát
v Kamenickém Šenově. Na programu jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2012, žádost
Města Česká Lípa o vstup do svazku, Program obnovy venkova Libereckého kraje – svazek
podá žádost o dotaci na zeleň a dopravní značení, Fond malých projektů – přeshraniční
spolupráce, sociální služby na Novoborsku, Registr práv a povinností, představení produktů
Oberbanky.

PEJSKAŘI
Chcete se vydat na téměř jarní procházku? Jen račte. Pak ale dávejte velký pozor
kam šlapete. Veřejná prostranství, místní komunikace jsou totiž doslova poseta
psími exkrementy. Každému z nás se již několikrát naskytl pohled na to, jak si
pejsek vesele ulevuje a jeho majitel tomu nečinně přihlíží. Zajímavé je, že
majitelé své pejsky nechají vykonávat potřeby mimo své pozemky. Když se
obcí projdete, je to nechutná podívaná. I pejskaři by si měli uvědomit, co patří k
jejich povinnostem a měli by pamatovat na to, že musí po svých miláčcích
uklízet. Navíc znečištění tohoto druhu je jasným přestupkem. Na řadu tedy přijde někdo, kdo
úklid vykoná, ovšem za peníze, které budou poskytnuty z rozpočtu obce. Zadarmo nikdo psí
exkrementy rozhodně uklízet nebude. Dalším problémem je osobitý způsob venčení svého psa.
Bylo by možné si už konečně uvědomit, že nelze svého pejska venčit tím způsobem, že ho
vypustím neznámo kam a po určitém čase zavolám. Ví majitel, kam jeho pes běží a co tam dělá?
Za menší zlo můžeme pokládat znečištění cizích pozemků, za větší však ohrožování ostatních
psů, které jsou na procházce se svými majiteli, kteří je mají podle pravidel na vodítku a v
neposlední řadě ohrožování občanů obce a dětí. Uvědomte si prosím pejskaři - vy, kteří pravidla
nedodržujete, že zásadním způsobem omezujete a ohrožujete ostatní.

DOKONČENÍ CYKLOSTEZKY VARHANY
Svazek obcí Cyklostezka Varhany bude v letošním roce pokračovat v realizaci III.
etapy výstavby cyklostezky z Volfartic do Kamenického Šenova.
Výstavba této etapy je posledním navazujícím úsekem, neboť propojí ukončenou stezku z
Volfartic přes Nový Oldřichov až do Kamenického Šenova, kde vyústí v blízkosti Panské
skály - Varhan.Předpokládané náklady na realizaci třetí etapy jsou generálním projektantem
celé stavby odhadovány na cca 45 mil. Kč a etapa je projektována jako veřejně přístupná
komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučeným provozem automobilové dopravy o celkové délce téměř 8,5 km.
V současné době je zajištěna publicita projektu instalací informačních billboardů na
obou koncích budované cyklostezky a bylo ukončeno i výběrové řízení na technický dozor
investora a koordinátor BOZP.
Dne 30. 1. 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení „Cyklostezka Varhany – III. etapa, Volfartice
– Kamenický Šenov“ na dodavatele stavebních prací. Samotná stavba třetí etapy by měla být
realizována od dubna do října tohoto roku.
Investorem stavby je SVAZEK OBCÍ – CYKLOSTEZKA VARHANY (Česká Lípa,
Volfartice, Nový Oldřichov, Kamenický Šenov), projekt CZ.1.13/3.1.00/14.00907 je
spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

VÝZVA K ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY POZEMKŮ
ZEMKŮ
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 včetně 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 sečení 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.
Povinnost se samozřejmě vztahuje i na zelené plochy, které jsou v majetku obce. Je však
těžké sekat některé pozemky, když na nich neukáznění řidiči parkují svá vozidla. Obecní úřad
upozorňuje, že neposekané pozemky se stanou předmětem přestupkového řízení.
Zároveň děkujeme těm, kteří posekají i plochy, které nejsou v jejich majetku. Pro
obecní úřad je toto velkou pomocí.

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.

OBECNÁ ZAJÍMAVOST
Když si položíme otázku, na co jdou největší výdaje ze státního rozpočtu, máme
zde následující odpověď seřazenou od 1 – 4.
• Sociální dávky
• Školství
• Státní dluh
• Obrana

Folcikiáda - Polevsko 22.-24.06 2012
Na Polevsko v červnu zavítají veteráni, staré vzduchem chlazené vozy KDF, VW a Porsche.
Setkání je určeno pro vozy do roku výroby 1966 v převážně původním stavu, či po renovaci
do původního stavu. Půjde o malé komorní setkání příznivců a majitelů vozů, které je jediné
svého druhu v Čechách a na Moravě. Tyto vozy známe pod přezdívkami vodník, ponorka,
Karmann, busík a jako nejznámější určitě brouk. V plánu máme také spanilou jízdu a výlety
do okolí Polevska a Novoborska. Snad bude počasí na Folcikiádu parádní a účast hojná.
Sraz veteránu za Restaurací na Křižovatce.

VEDENÍ 110 kV
Město Nový Bor zpracovalo návrh Zadání územního plánu Nového Boru, ve kterém
vymezuje koridor podzemního vedení VVN 110 kV.
Obec Polevsko (viz příloha) zaslalo stanovisko ve kterém zásadně nesouhlasí s vedením 110
kV. Zároveň zamítavé stanovisko vydalo obec Svor a Okrouhlá. Městský úřad, odbor
územního plánování sdělil obcím, že námitky - nesouhlas k vymezení koridoru VVN 110 kV
bylo třeba uplatnit při pořizování ZUR u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu.
Městskému úřadu v Novém Boru bude doloženo (kopie) nesouhlasu k vymezení koridoru 110
kW při pořizování ZUR Krajského úřadu Libereckého kraje.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY DNE
25. 4. (středa) od 15.00 h. do 18.00 h.
28. 4. (sobota) od 09.00 h. do 12.00 h.
KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY AŽ
DO NAPLNĚNÍ
KAŽDOU STŘEDU A SOBOTU

Do tohoto kontejneru lze ukládat pouze starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea,
textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany. Lednice,
pneumatiky, televizory a jiné elektrospotřebiče do velkoobjemového kontejneru nepatří.
Veškeré elektrospotřebiče jsou sváženy v rámci zpětného odběru zdarma vždy na jaře a na
podzim.
Obecní úřad UPOZORŇUJE, že možnost uložit ve velkoobjemovém kontejneru
odpad mají:
1. Občané trvale bydlící v obci, kteří se prokáží občanským průkazem
2. Občané, kteří na katastru obce vlastní nemovitost, též se prokáží občanským průkazem
( na základě seznamu, který bude ve sběrně k dispozici bude zkontrolována pravdivost
údajů )
O vývozu do velkoobjemového kontejneru bude učiněn záznam. Zaměstnanec obecního úřadu
bude dohlížet na to, co je do kontejneru vhazováno, kontrolovat údaje o totožnosti. S obcí
bude mít sepsánu smlouvu o zodpovědnosti, žádáme tedy všechny ty, kteří budou chtít využít
velkoobjemový kontejner, aby dodrželi shora uvedené podmínky. Je v zájmu nás všech,
abychom neobcházeli tento nastavený systém, neumožňovali těm, kteří zde nemají trvalý
pobyt, vlastní nemovitost, která nemá čp., likvidaci odpadů prostřednictvím velkoobjemového
kontejneru, protože tito si v obci neplatí poplatky, nemají tedy možnost kontejner využívat.
Finanční náklady za odvoz kontejneru jsou součástí nastaveného sytému místního poplatku
v obci, jsou tedy placeny námi všemi.

ZÍSKANÁ DOTACE V ROCE 2012

Obec podala žádost v únoru 2012 o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní
památky z programu Podpora obnovy KP prostřednictví OPR – Obnova opěrné hřbitovní zdi
2. část - I.etapy na dokončení opravy hřbitovní zíďky za Kostelem Nejsvětější Trojice.
Obci byla přiznána dotace ve výši 280 000,- Kč. Oprava bude zahájena v červnu 2012.

Obec bude podávat prostřednictví tohoto programu další žádosti na dokončení obnovy
hřbitovní zdi viz. foto

Předpokládaná realizace opravy tohoto úseku opěrné zdi cca 2013 – 2016.

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

název akce

1

Rekonstrukce tenisového hřiště
(výměna povrchu) SZIF Hr. Králové
Program rozvoje venkova
Snížení energetické náročnosti budovy
OÚ
Operační program Životní prostředí,
výzva č. 35. výzva OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy
ZŠaMŠ
Operační program Životní prostředí,
výzva č. 35. výzva OPŽP
Oprava památníku padlým obětem
1.světové války v Polevsko včetně
úpravy prostranství v okolí – 1.etapa
MMR Podpora obnovy venkova
Výměna povrchu TK Žádosti o
nadační příspěvek (Oranžové hřiště
2012).
Obnova opěrné hřbitovní zdi na p.p.č.
551 v k. ú. Polevsko - druhá část I.
etapy
KÚLK fond kulturního dědictví
Obnova kamenné hřbitovní zdi včetně
dvou kamenných schodišť (2.etapa)
program Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictví obcí
s rozšířenou působností - MěÚ Nový
Bor

2

3

4

5
6

7

kdy
podáno
10/2011

celkové
vlastní
náklady
podíl
2 197 476, 604 306,-

2/2012

980 394,

430 520,-

dotace

výsledek

1 593 170,-

nevyhověno

550 874,-

-

3/2012

1 957 080,-

569 518,-

1 387 562,-

12/2011

712 927

312 927,-

400 000,-

1/2012

1 000 000,-

12/2011

415 000,-

2/2012

415 000,-

0

1 000 000,cca
200 000,-

350 000,-

280 000,- vyhověno

8

9

10
11
12
13
14

15

16
17

Když se sny dětí mění v realitu –
naučná stezka „Za Polevskými obry“,
včetně doplnění stávajícího dětského
hřiště v Polevsku prolézačkami
MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova
Jak vidí děti obnovu obce Polevska –
proměny budovy ZŠaMŠ, aneb fantazii
děti, ať se meze nekladou (zateplení
budovy školy) MMR Podpora obnovy
a rozvoje venkova
KÚLK POV G 17 – rekonstrukce
fotbalových kabin
Bezdrátový rozhlas včetně
povodňového plánu
Novoborsko SFŽP
KÚLK G 7 Program podpory
drobných památek – Oprava
památníku obětem 1.světové války
KÚLK G99
výměna povrchu TK
KÚLK G 14 Podpora tělovýchovy a
sportu
Údržba sportovních zařízení (nátěr
dřevěných herních prvků) v obci
Polevsko
KÚLK program G 10 Podpora
projektů v resortu školství
Podpora společných akcí dětí,rodičů
a školy (ozvučení akcí)
Program rozvoje venkova SZIF
Restaurování vnitřních omítek a
výmalby Kostela Nejsvětější Trojice
Soutěž Vesnice roku – soutěžíme o
zelenou stuhu - odměna 600 000,-Kč
PŘIPRAVUJEME:
Oprava požární nádrže
Obnova chodníku ke škole
Polyfunkční dům
Oprava místních komunikací (Pražská
ul. + Jedličná)
Kanalizace - Jedličná

2/2012

257 800,-

77 340,-

2/2012

1 200 000,
-

3/2012
3/2012

600 000,- 200 000,1 350 000, 135 000,-

2/2012

69.300,-

2/2012

800 000,-

2/2012

52 000,-

180 460,-

400 000,-

400 000,1 215 000,-

19 300,-

50 000,800 000,-

15 600,-

36 400,-

2/2012

20 000,-

6 000,-

14 000,-

3/2012

684 836,-

137 869,-

546 967,-

předpokládaný rok realizace 2013- 2014
předpokládaný rok realizace 2013- 2014
předpokládaný rok realizace 2015 - 2016
předpokládaný rok realizace 2013- 2014
předpokládaný rok realizace 2015 - 2016

V měsíci lednu oslavili významné životní
jubileum: Zdeněk Antoš
Květa Kovářová
V měsíci únoru oslavili významné životní
jubileum: Alena Dočekalová
V měsíci březnu oslaví významné životní
jubileum: Josef Švajcr
Anna Vítková
Jiří Špaček
V měsíci květnu oslaví významné životní
jubileum: Růžena Tejnarová
Srdečně blahopřejeme!!

VELIKONOCE
Velikonoce jsou pro většinu lidí vnímány jako svátky jara, zrození, případně
jako záležitost čokoládových zajíčků, vajíček, pomlázek a alkoholu
tekoucího proudem. Ano, je to tak, ale jen částečně.Pro křesťany jsou
Velikonoce největšími svátky v roce – jsou dokonce důležitější než Vánoce.
Jsou to svátky, které vystihují podstatu křesťanství.
Od mnoha lidí slýcháváme, že nemají Velikonoce rádi, že raději odjíždí pryč nebo je vůbec
neslaví. Přitom Velikonoce jsou krásné, bohaté a nádherné svátky – a to probouzení jara
a přírody je symbolické. Třešničkou na dortu je pak velikonoční pomlázka, která se dodržuje
a zvlášť pro mužskou část je velmi oblíbená. Tak tedy VESELÉ VELIKONOCE všem!

OHLÉDNUTÍ …
Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem, uvidíme kromě vlastních starostí
a radostí každý něco jiného.
Nové obecní komunikace. Změnu nájemce kulturního domu. Opravenou
střechu včetně nových krovů ve škole, novou elektroinstalaci a nová okna ve
škole. Zrekonstruovaný Kostel Nejsvětější Trojice, včetně odvodnění.
Obnova kamenné hřbitovní zdi včetně kamenného schodiště (I.etapa). Získaná dotace na
výstavbu nové opěrné zdi, která začne v dubnu 2012.
Je toho poměrně dost. Pokud budete chtít vidět i dále, pak zjistíte, že naše vesnice je úspěšná i
z celorepublikového pohledu. V soutěži „Vesnice roku“ získáno ocenění „SKOKAN
ROKU“ včetně finanční odměny ve výši 125.000,-Kč, za kterou se zrealizovala výměna oken
na Obecním úřadu, dále získán diplom „Fulínová cena“ za květinovou výzdobu v obci.

Dovolte mi touto cestou ještě jednou velmi poděkovat všem našim občanům, kteří velkou
mírou přispěli k získání diplomu za kvalitní květinovou výzdobu v obci a těšit se na další kolo
soutěže VESNICE ROKU, kde je možné získat ZELENOU STUHU s finanční dotací 600 000,-Kč.
Všem, kteří se podílejí na zvelebení obce patří velký dík!

OBECNÍ ZNAK
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamanetu ČR dne 15. února 2012 chválil obecní
symboly (znak a prapor).
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).

Symboly budou slavnostně předány předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamaentu ČR paní
Miroslavou Němcovou 17. 4. 2012

POZVÁNKA
Jako každý rok, tak i letos Vás zveme k povinnému (psi) a dobrovolnému
(kočky)
očkování proti v z t e k l i n ě ,
které se bude konat ve středu 4. dubna 2012
v době od 17.15 do 17,45 hodin
v prostoru autobusové čekárny na otočce autobusu.
Vezměte s sebou očkovací průkaz zvířete, nezapomeňte na obojek, vodítko,
náhubek, kočičku přineste nejlépe v síťovce. Cena 120,-Kč.
Dle zákona o veterinární péči je chovatel povinen zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6
měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité
očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na
požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Nedodržení této
povinnosti je dle zákona přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000,-Kč. Pokud
některý z majitelů nechá psa očkovat v jiném termínu nebo u jiného veterináře je povinen tuto
skutečnost oznámit OÚ.

ZÍSKANÁ DOTACE
Římskokatolická farnost Polevsko získala dotaci ve výši 100 000,- Kč z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností - MěÚ Nový Bor
a dotaci ve výši 100 000,-Kč z fondu kulturního dědictví Krajského úřadu Libereckého kraje
na opravu soklu Kostela Nejsvětější Trojice. Celkové náklady na kompletní opravu jsou ve
výši 220 000,- Kč.
Blahopřejeme!!

Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů na obec. Jsou Vám povědomé závěry z této
fotografie??

S pozdravem
Martina Rašínová
starostka obce

ŠKOLNÍ SLOUPEK
RECITAČNÍ SOUTĚŤ
Základní škola Polevsko se 7. března 2012 zúčastnila recitační soutěže, která se konala v Prysku na
obecním úřadě. Účast byla hojná, soutěžila například škola ze Sloupu v Čechách, z Oken, Oldřichova,
Horní Libchavy a v neposlední řadě z Prysku. Naši školu výborně reprezentovaly Anna Sochová,
Aneta Kubásková, Klára Hájková, Natálie Knytlová a Kristýna Znamenáčková. Dívky se velmi
svědomitě a pilně připravovaly a jejich výkon si zaslouží pochvalu, zejména přednes Kláry Hájkové,
která se s básní od Zdeňka Svěráka Na klouzačce umístila na 2. místě ve 2. kategorii a tím postoupila
do okresního kola. Nejvíce míst obsadila ZŠ Horní Libchava, které tímto gratulujeme.
Mgr. Jana Szittyayová, ZŠ a MŠ Polevsko

Dne 17. ledna 2012 se v Základní škole a Mateřské škole Polevsko, p.o. uskutečnil zápis do první
třídy. Děti se na zápis velice těšily, neboť je paní učitelky z mateřské školy na tento důležitý životní
krok náležitě připravovaly. Budoucí prvňáčci se před zápisem byli podívat na výuku v první třídě.
Jejich starší kamarádi jim ukázali, jak už umí číst, jak pracují s interaktivní tabulí a nakonec si všichni
společně zazpívali. Když pak přišli se svými rodiči k zápisu, neviděli jsme zde žádné ustrašené děcko,
ale naopak skvělé budoucí žáčky, kterým se vše dařilo. A tak se 1. září budeme těšit na osm nových
prvňáčků.

Mgr. Elena Průchová, ZŠ a MŠ Polevsko

Hostinec Na křižovatce
Polevsko
Vás zve na

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
PÁTEK 6. 4. 2012 OD 20 HODIN
K TANCI A POSLECHU VÁM ZAHRAJE SKUPINA C.REBELS
REZERVACE NA TEL. 777204540
Točit budeme Gambrinus 12 a Plzeňské...
DOVOZ NA AKCI Z OKOLÍ ZDARMA NA TELEFONU
777 737 755
PRODEJ VSTUPENEK NA hostinci denně cena 50,MAIL-hostinecpolevsko@seznam.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU A PŘEJEME HEZKOU ZÁBAVU
............................................................................................................................................................
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