DVANÁCTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
prosinec 2012

Třpytný pozdrav sněžných vloček, hodně dárků pod stromeček, radost a klid na Vánoce,
hodně štěstí v Novém roce
Vám přeje
Martina Rašínová
starostka obce

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 12. září 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
58. schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro 5 proti
0 zdržel 0
59. schvaluje
prodej pozemku p.č. 83/2 o celkové výměře16 m2 p. M. Š. Zám ěr byl vyvěšen na úřední
desce od 29. 5. do 15. 6. 2012.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
60. neschvaluje
prodej pozemku p.č. 476/1 o celkové výměře 2475 m2 lesní pozemek p. H. Tento pozemek
obec získala jako HMO od Lesů ČR.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
61. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.p.č.
845 v rozsahu 28,2 m2 na kabelové vedení NN, kabelová spojka NN, rozpojovací skříň –
úplatně jednorázově dohodou ve výši 23 500,- Kč
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
62. odložilo a pověřilo
uzavření nájemní smlouvy s EUROVIA Kamenolomy, a.s. Liberec na
a)
p. č. 967/2 – ostatní plocha, o výměře 166 m2,
b)
p. č. 967/4 – ostatní plocha, o výměře 434 m2,
c)
p. č. 967/6 – ostatní plocha, o výměře 43 m2,
v katastrálním území Polevsko
d)
p.p. č. 1934/2 – ostatní plocha, o výměře 71 m2,
v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru,
Zároveň pověřilo starostku k dalšímu jednání ve věci prodeje pozemků s možností
splátkového kalendáře.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
63. schvaluje
vyřazení traktůrku rok pořízení 2002 z majetku obce a darovat ho na náhradní díly PV FC
Polevsku.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
64. schvaluje
žádost Vodafonu Czech Republic ohledn ě pronájmu části střechy a části půdy nemovitosti
č.p. 172 (ve které obec vlastní nebytové prostory Koloniálu Ahoj), o celkové výměře 40 m2
pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství a dále část střechy nemovitosti
pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení, a část stoupaček pro umístění
optických tras a generátorové přípojky.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
65. schvaluje
rozpočtovou změnu č. 2 ve výši ve výši příjmy 2 151 900,- Kč, výdaje – 1 812 749,- Kč viz
příloha zápisu.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
66. schvaluje
odpuštění tří nájmů panu J. D. - nájemce Restaurace na Křižovatce, z důvodu rekonstrukce
elektroinstalace včetně obkladu v kuchyni Restauraci na Křižovatce. Pan J. D. doloží kopie
dokladů, které byly uhrazeny.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel

67. projednalo a rozhodlo
námitku paní J.N.V. proti pronájmu části obecního pozemku p.č. 99/5 p. G. a manželům K. ze
dne 13. 6. 2012. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 99/5 byl řádně vyvěšen od 30. 3. 2012
do 12. 5. 2012. Paní V.mohla p ředložit také žádost o pronájem tohoto pozemku.
Současně upozorňuje na sousedské špatné vztahy hraničící až s omezováním osobní svobody.
Sousedské vztahy řeší občanskoprávní soud, obec není příslušná řešit sousedské vztahy.
Dále žádala o proplacení položení dlažby na obecním pozemku p.č. 99/5 . Dle kontroly dlažba
je položena pouze do písku, dlažbu si může přemístit na pozemek p.č. st. 194, který je z části
v jejím majetku (před vchodem do domu č.p. 163).
Hlasování: 4 pro
0 proti
1 zdržela (L.Panušková)
68. schvaluje
záměr realizace projektu "Naučná stezka Po památkách obce Polevsko" na všech pozemcích
ve vlastnictví obce Polevsko, které budou projektem dotčeny
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
69. schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi f. Kustod s.r.o. se sídlem Praha
4, U Habrovky 247/11, 140 00 , zastoupenou Mgr. V.O., jednatelem, zapsanou u M ěstského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 195864, IČ: 27330052 se Základní školou a mateřskou školou
Polevsko.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
70. vzalo na vědomí
Stížnost p. Z. K. na rušení nočního klidu rodiny R. dne 28. 7. 2012.
V Polevsku 12. 9. 2012
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 24. října 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
71. schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
6 pro
0 proti
0 zdržel
72. schvaluje
rozpočtovou změnu č. 3 ve výši příjmy celkem 205 260,-Kč a výdaje celkem 340 356,- Kč.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
příchod p. Zimla
73. schvaluje
„Dodatek č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou AVE CZ
odpadové hospodářství“ na rok 2013.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
74. schvaluje
„OZV č . 3/2012 o místním poplatku“ - roční poplatek za svoz TKO na rok 2013 ve výši
600, - Kč na obyvatele a rekreační objekt. Zbylé náklady (velkoobjemné kontejnery + tříděný
odpad) obec uhradí z rozpočtu obce.
Hlasování: 6 pro
0 proti
1 zdržel (Ing. T. Socha)

75. pověřilo
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon
o obcích) deleguje na mimořádnou valnou hromadu Severočeské společnosti a.s. konanou dne
15. 11. 2012 p. Jiřího Voseckého, narozeného dne 9. 7. 1951, bytem Okrouhlá 68.
Delegovaný je oprávn ěn na této valné hromadě jménem obce Polevsko vykonávat všechna
akcionářská práva. Delegování platí pouze pro uvedenou jednu valnou hromadu.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
76. schvaluje
ukončení nájmu dohodou s p. V. Š. k 31. 10. 2012 v obecní ubytovn ě č.p. 163. Panu Š. bude
proplaceno 50 % požadované částky (kuchyňské linky, 2 990,- Kč, dřez nerez 2 731,- Kč a
sprchové soupravy 599,- Kč - celkem 6 320,- Kč).
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
77. schvaluje
prodej obecní garsoniéry v č.p. 163 paní Jitce Doutnáčové za cenu 330 000,-Kč. Zároveň
pověřili starostku k podpisu Kupní smlouvy. Záměr prodeje byl vyvěšen od 13. 6. 2012 do
24. 10. 2012.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
78. schvaluje
nákup mikulášských balíčků na mikulášskou besídku dne 1. 12. 2012, včetně programu. Dále
schválili uhrazení vystoupení Divadelního spolku Havlíček ze Zákup za vystoupení živého
betléma dne 4. 12. 2012 v rámci lampionového průvodu.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
79. schvaluje
vyřazení boileru z OÚ a dětských prolézaček za Restaurací na křižovatce z ú čtu 022 samostatné movité věci částka 48 838,- Kč . Nákup nového boileru do částky 3 500,-Kč.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel
V Polevsku 25. 10. 2012
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení).

Vážení občané,
za několik dní vstupujeme do nového roku 2013. Pro každého z nás byl rok 2012 jistě něčím
výjimečný, pro někoho pozitivní, pro jiného negativní, nicméně každý jsme ho prožil po svém,
stejně tak jako jen na každém z nás záleží, co se bude odehrávat v roce novém. I pro mě byl
tento rok něčím výjimečným, a to novým přírůstkem (vnouček) v naší rodině. Euforii
z obdržené dotace a nového přírůstku v naší rodině vzápětí vystřídala například stížnost
blízkého souseda na rušení nočního klidu při významném životním jubiliu v naší rodině. Nebo
stížnost na Krajský úřad Libereckého kraje jednoho našeho občana na proběhlou
rekonstrukci hřbitovní zdi, a člověk se zas a znovu uvědomuje, že jednou jsi nahoře a vzápětí
ještě níže, než je samotné dno.
Jiné je to na naší politické scéně. Zde se při hodnocení situace naše nálady většinou potácí
hodně, hodně hluboko pod bodem mrazu a na nějaké „oteplení“ většinou nebývá ani
pomyšlení. Kolotočem trapností se soudním procesem řešícím údajné korupční chování
představitelů V ěcí veřejných jenom vyvrcholilo potácení koali čních politiků tančících mezi
svými vlastními reformními kroky. O to komi čtěji vyznívají snahy politiků o odstranění
korupce z naší společností. Návrhy některých zákonů připomínají spíše pokus o nejapný žert.
Výjimkou bohužel není ani nový zákon o obcích, který by v případě přijetí zkomplikoval, ne-li
úplně znemožnil rozvoj obcí a měst. Je možné, že se paní Karolína Peake při jeho tvorbě již
soustředila na to, co bude o Věcech veřejných vypovídat u soudu, jinak si totiž to množství
nesmyslných paragrafů v zákoně nedokážu vysvětlit. Ale i v přijímání nových zákonů lze
nalézt světlo na konci tunelu. V přijetí nového zákona o rozpočtovém určení daní ve stávající
podobě znamená zásadní přísun financí do malých obcí a konečně bude alespoň č ástečně
napravena veliká nespravedlnost při rozdělování financí do velkých měst a obcí s menším
počtem obyvatel. Takže i zde platí, jednou jsme dole a pak zase, trochu výše….
Můžeme doufat a já bych nám to ze srdce přála, že nadcházející nový rok přinese jenom samé
pozitivní události a co nejméně nepříjemností. Možná tomu alespoň malinko napomohou
kulturní a společenské události ve spolupráci s Restaurací na K řižovatce, i plánované
investiční akce, na které již má naše obec přislíbené dotace.
Řada připravovaných investičních akcí by měla opět přinést zkvalitnění života Vás místních
občanů a chalupářů. Snad se v tomto případě vyhneme té výše zmiňované fázi ve spodních
patrech žití. Mohu Vám myslím slíbit, že pro to všichni uděláme maximum.
Přeji Vám příjemné a ničím nezkažené svátky vánoční a šťastný Nový rok.
Martina Rašínová – starostka obce

NOVOBORSKO
Dne 14.8. se konalo další jednání svazku obcí Novoborska. Na programu jednání byly rozpočtové
změny č. 1, vyúčtování a ukončení projektu Panoramatické tabule. Dále pak dotace na údržbu a
úpravu veřejné zeleně, ukončení projetku Žitavské a Lužické hory. Svazek dále řešil místní akční
skupinu Novoborska a Šluknovska, pronájem kanceláře svazku v Novém Boru a s tím spojené náklady.

CYKLOSTEZKA VARHANY
Dne 23.8. 2012 proběhl další kontrolní den na budované trase cyklostezky Varhany.
V současné době probíhá kácení náletů, chemické odplevelení, čištění kolejového
lože, geodetické vytyčení osy stezky. Je provedeno kompletně odstranění křovin
a náletových stromů od nádraží Mistrovice až ke křížení cyklostezky
s komunikací N. Oldřichov – Kamenický Šenov. Dřevní hmota je seštěpkována
a uložena na mezideponii odkud je průběžně odvážena. Dále je kompletně
provedeno obrácení a pročištění štěrkového lože v délce cca 3km, provádí se také čištění
propustků. Projektant posoudil značnou č ást obráceného a pročištěného štěrkového lože a
konstatoval, že množství organických příměsí štěrku neovlivní vodní režim natolik, aby byla
ohrožena vlastní konstrukce cyklostezky.

NOVÍ TRVALE BYDLÍCÍ OBYVATELÉ
Tento článek je možná jen takovou úvahou nad nově p řistěhovanými
občany. Naše obec funguje na základě pravidel, které tady máme,
snažíme se je dodržovat, respektovat, upravovat, diskutovat nad nimi, v neposlední řadě řešit
finance a hospodárně je vynakládat. Všichni víme, že ne vše jde hned teď, někdy to trvá i více
let, než se nějaká plánovaná akce podaří. To vše se většinou odvíjí od finančních prostředků,
která má obec k dispozici. Když chce někdo koupit, postavit v naší obci nemovitost, málokdy
se přijde na obecní úřad zeptat, jaké podmínky v obci jsou. Co se plánuje teď, zítra, za měsíc,
rok či let pět. Za jakých podmínek je možné počítat s tím či oným. Nelze se domnívat, že
koupím v obci dům, přihlásím se k trvalému pobytu a budu obec žádat o novou komunikaci,
veřejné osvětlení, změnu systému sněhové údržby apod. Do obce se stěhuji v době podmínek a
stavu, který momentálně je. Obec není povinna přizpůsobit veškeré své akce a investice
požadavkům nových občanů. Nová komunikace se buduje např. podle hustoty obydlenosti,
zastavěnosti podél ní, bezpečnosti silničního provozu, veřejné osvětlení není možné zajistit
lampou na sloup, když v těch místech vůbec není, nelze udržovat některé úseky od sněhu,
protože je to techniky nemožné. Takž e to není o tom, že by obec nové občany ráda nepřivítala
a neposkytla jim příjemné žití, ale leckdy jejich požadavky není schopna splnit tak, jak si
představují.

VLNA SMRTELNÝCH OTRAV METANOLEM NEMÁ OBDOBY
Jistě každý z nás zaznamenal informace o otravě metanolem, která se šíří po naší
republice a nemá konce. Ministr zdravotnictví zakázal prodej tvrdého alkoholu nad
20%. Stále se nepodařilo zjistit, odkud metanol pochází a jak umírání lidí na jeho
požití zastavit. Přestože má naše republika lék z Norska, v některých případech
nepomůže ani ten. V nemocnicích zůstávají hospitalizovaní pacienti, někteří jsou
v kritickém stavu, někteří přišli o zrak. Přejme si všichni, aby byla smrtící vlna zastavena a
přestali na otravu metanolem umírat lidé….

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví chystá úplný zákaz cigaret v restauracích a na
dětských hřištích. Dokončuje se vládní návrh, který bude parlamentu
předložen na podzim. Pokud bude tento návrh schválen mohl by platit
v polovině roku 2013. Zatímco dosud bylo možné si zapálit ve stavebně
oddělených prostorách restaurace, nově už žádné výjimky nebudou. Proti zákazu se staví
Asociace hotelů a restaurací. Toto téma je jist ě na velkou diskusi. Uvidíme, jak se naše vláda
nakonec rozhodne.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Opět musíme zmínit zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění. Usnesení musí obecní úřad zveřejňovat v upravené verzi z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle tohoto zákona. Stejně
tak se musí obecní úřad držet tohoto zákona v případě zveřejňování programu na
zasedání zastupitelstva obce, které je veřejné. Osobní údaje jsou pak v souladu s §
16, § 17 a § 95 zákona č.128/2000 Sb. o obcích k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

ČISTOTA U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Pozemky (u požární zbrojnice a na Klůčkách ), na kterých jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad nejsou ve vlastnictví obce, přesto tam prozatím obec
může kontejnery mít. Kontejnery jsou určeny pro tříděný odpad, nikoliv pro to, aby byly
zástěnou a mohly se za ně odkládat komunální odpad, matrace, plastové díly apod.. Není
snad důvod pozemky v okolí kontejnerů znečišťovat.

NĚCO O ODPADECH NA ROK 2013
S účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým
se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem
č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.
Novelizace přinesla především tyto zásadní změny:
byl rozšířen okruh poplatníků, podle ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích je
nyní poplatníkem:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku, sazba poplatku je dvousložková a
tvoří ji:
§ dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích částka se stanovenou horní
hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec libovolně dle svého
uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala.
§
dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích částka, kterou zastupitelstvo
obce stanoví ve výši naposledy známých (v době schvalování obecně závazné vyhlášky)
nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za „předchozí kalendářní rok“
(viz dále) rozpočítaných na všechny poplatníky. Obec musí v obecně závazné vyhlášce u této
částky provést rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka. Při tomto rozúčtování
přitom obec vychází z aktuálních údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu poplatníků, který je
obci znám v době přípravy obecně závazné vyhlášky. Rozúčtování je možno uvést přímo u
příslušného článku nebo samostatně v příloze, která je nedílnou součástí obecně závazné
vyhlášky. Výše této složky poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený limit 750 Kč za
osobu a kalendářní rok.
byla zavedena spočle ná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za
zaplacení poplatku,
obcím bylo pro účely řízení o místních poplatcích umožněno čerpat některé referenční
údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informačního systému cizinců a údaje z
informačního systému evidence obyvatel.
Zastupitelé obce Polevska na svém veřejném zasedání dne 24. 10. 2012 projednali a schválili
„OZV č. 3/2012 o místním poplatku“ - roční poplatek za svoz TKO na rok 2013 ve výši 600,
- Kč na obyvatele a rekreační objekt. Zbylé náklady (velkoobjemné kontejnery + tříděný
odpad) obec uhradí z rozpočtu obce.

Údržba lyžařských tratí na Polevsku
schůzka se konala dne 18. 10. 2012 na Obecním úřadu Polevsko

Pan Š. seznámil s plánem údržby na sezonu 2012 – 2013, se změnou trasy z Kytlic do Prysku
a s financováním, které je z většiny tvořeno příspěvky obcí Novoborska, dary firem a dotací
Libereckého kraje. Členové SKI Polevsko provádí předsezónní údržbu v rámci brigádnických
hodin.
Pan S. informoval o projektu Svazku obcí Novoborska – Zažít vrcholy, jehož celkové náklady
činí 5.580.000 Kč. Projekt je podpořen Evropskou unií, prostřednictvím Programu Cíl 3.
V rámci pokračování tohoto projektu je plánováno značení tras.
Pan Š. uvedl, že současná používaná technika je zastaralá a neodpovídá současným
požadavkům. Proto vítají nové technické vybavení pro údržbu tras. V oblasti Polevska a
Okrouhlé se udržuje 18 km tratí.
Pan Š. sdělil, že čtyřkoly, auta a motorky ničí lyžařské stopy, to je každoroční problém.
Zástupce Lesů Č R – Rumburk p. H.uvedl, že těžba dřeva v oblasti Prysku a Kytlic bude
probíhat po domluvě, až roztaje sníh.
Zástupce Lesů ČR – Česká Lípa p. U. uvedl, že na Kočárovce v zimně těžbu neplánují.
Pan Š. sdělil, že Kočárovka je nejoblíbenější tratí, po dohodě s nájemcem honitby panem P.
bude pluhovat jen část cesty.
Pan U. dále sdělil, že v části Okrouhlé bude probíhat těžba dřeva v 1. čtvrtletí 2013.
Pan S. požádal zástupce Lesů ČR, aby před zahájení těžby dřeva oznámili termín a místo.
Pan Š. požádal zástupce Lesů ČR, aby těžařské firmy upravily poškozené cesty do původního
stavu před těžbou. Cesty jsou podmáčené a jsou v nich vyjeté koleje. Zeptal se, zda je možné
cestu opravit.
Pan H. sdělil, že to je problém, protože opravu nepovolí SCHKO Lužické hory.
Pan S. uvedl, že se pokusí zajistit povolení CHKO Lužické hory k opravě cesty a bude dále o
opravě jednat s Lesy ČR.
Pan Š. informoval, že SKI Polevsko se snaží upravovat cesty v rámci brigád. Dále uvedl, že
stávající chatu na Jedličné bude majitel prodávat.
Pan Š. upozornil na vykrádání aut, které parkují na Jedličné. Na tuto skutečnost upozorňují i
na internetových stránkách SKI Polevsko.
Pan S. sdělil, že SCHKO Lužické hory nepovolila parkoviště u chaty technického zázemí,
proto bylo z projektu vyjmuto. S policí ČR bylo domluveno posílení hlídek v zimní sezóně.
Ing. S. upozornil, že dle lesního zákona musí být udělen souhlas vlastníka s pořádáním
lyžařských závodů. Doporučil podat žádost na Lesy ČR.
Pan S. uvedl, že aktualizovanou mapu lyžařských tras rozešle d odsouhlasení dotčeným
orgánům.
Pan Š. sdělil, že i v letošní sezóně plánují místo pro lyžařské bruslení.
Npor. Bc. P. P.k uvedl, že docházelo ke krádežím na Jedli čné, protože lidi nechávají věci
volně ložené v autě. V loňském roce klesly krádeže o 55%. Dva pachatelé jsou zadrženi.
Pan V. požádal, aby v době závodů byly hlídky posíleny o dva policisty v civilu.
Npor. Bc. P.P. sd ělil, že Policie ČR dávala za skla aut upozornění na možné krádeže.
Upozornil, že na oddělení je stav mínus čtyři policisté. Snaží se posilovat noční sužby a
projíždějí na Kamenický Šenov.
Pan Š. uvedl, že stávající majitel chaty na Jedličné je ochotný přenechat el. přípojku, Pak by
byla možnost monitoringu parkování a stavu tratí.

POJEDE, ČI NEPOJEDE
Milovníci zimních radovánek již asi vyhlíží první sněhovou nadílku a možná se jako já ptají:
„Pojede, či nepojede?“
Před časem jsem si vzal za své, že se pokusím jako zastupitel obce Polevsko rozhýbat obnovu
chátrajícího polevského lyžařského areálu. Zástupci naší obce se úkolu chopili s nadšením a
vydali se na výzvědné výpravy do zmodernizovaných lyžařských středisek v Lužických horách,
za lyžařskými architekty, iniciovali jednání zúčastněných stran.
V rámci těchto aktivit proběhla jednání za účasti:
1. Obce Polevsko - iniciátora,
2. Stadionu Nový Bor - provozovatele a vlastníka zařízení a některých zájmových
pozemků,
3. Rodiny Skokanových - vlastníka většiny zájmových pozemků,
4. SIALu - projekční společnosti
5. Města Nový Bor – garanta regionálního rozvoje.
Všichni zúčastnění projevili zájem o rozvoj lyžařského střediska a shodli se na další možné
spolupráci. Za hlavní překážky dalšího rozvoje střediska byly označeny:
1. Nevypořádané majetkoprávní vztahy, spory o výši nájemného – vleklé soudní spory mezi
vlastníkem pozemků (Skokanovi) a vlastníkem a provozovatelem vleku (Stadion Nový Bor).
2. Zdroje financování rekonstrukce – hledání příhodného dotačního titulu a za tím účelem
založení sdružení zainteresovaných stran. Možný vstup soukromého investora. V rozpočtech
zúčastněných stran finanční prostředky nutné na realizaci obnovy areálu v době jednání
nebyly.
3. Technické parametry střediska: Projektová studie SIALu vypracovaná na náklady obce
Polevsko ukázala, že je areál ve velmi špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci s odhadovanými
náklady 10-15 000 000Kč. Páteřními prvky funkčního lyžařského areálu jsou v současné
době: Kvalitní parkování v těsné blízkosti vleku, zcela nový samoobslužný vlek o vyšší
přepravní kapacitě, kvalitní zázemí – sociální zařízení, umělé zasněžování s dostatečným
zdrojem vody z důvodu nízké nadmořské výšky areálu a tím nedostatku přírodního sněhu. V
neposlední řadě studie ukázala, že jsou investice do areálu smysluplné a po jejich realizaci
bude středisko životaschopné a rentabilní.
Z proběhlých jednání vyplynula bohužel ještě jedna smutná skutečnost. Obec Polevsko
nevlastní ani zájmové pozemky, ani technické vybavení. Lidově řečeno: „Je mimo hru“.
Zůstává tedy nadále iniciátorem, nikoliv však strategickým hráčem.
2012 – Přelomový rok?
Situace okolo lyžařského areálu do začátku roku 2012 podřimovala ve vleklé patové situaci.
Zastupitelé Polevska ztráceli chuť dále mařit čas v tomto Kafkovsky laděném příběhu, když se
náhle věci samy daly do pohybu.
Jaro 2012 - Na dveře úřadu zaklepal soukromý investor, p řipraven obnovu areálu do dvou let
zafinancovat.
Léto - podzim 2012 – další kolečko jednání zúčastněných stran s novým investorem

Podzim 2012 – Padl rozsudek ve vleklém soudním sporu mezi Stadionem Nový Bor a
vlastníkem pozemků rodinou Skokanových. Rozsudek, pokud nabude právní moci,
pravděpodobně zásadně ovlivní naše lyžařské vyhlídky.
Podzim 2012 – Prodej zájmových pozemků rodinou Skokanových novému vlastníkovi
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ p.č. 648/1) a tím se to zamotalo úplně.
Zde nutno dodat, že byla obec z nového kolečka vyjednávání vyloučena a lze jen spekulovat,
zda již došlo k nějaké vzájemné dohodě.
A tak nezbývá, než na závěr zopakovat úvodní řečnickou otázku.
Co myslíte lyžaři, snowborďáci:
Pojede, či nepojede?
P.S. Omlouvám se čtenářům, že v příspěvku nezveřejňuji jména osob – ty si to zatím nepřály.
Ing. Tomáš Socha

OBECNÍ KNIHOVNA
Z důvodu malého zájmu o půjčování knih v obecní knihovně a dále z úspor energií, bude
knihovna od 1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 otev řena vždy jen po telefonické dohodě s pí Lenkou
Panuškovou tel. 603/845687.
Děkujeme za pochopení

Žáci Základní školy a Mateřské školy Polevsko
zvou srdečně všechny občany Polevska
na své VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
pondělí 17. prosince 2012
v Kostele Nejsvětější Trojice v Polevsku od 15,30 hod.

KALENDÁŘ PRO NOVÝ ROK
Obecní úřad vydává na přání našich obyvatel nástěný kalendář historických snímků
obce Polevska. Možnost zakoupení na Obecním úřadě.
pondělí - středa od 10. 12. 2012

Polevsko
na historických pohlednicích

2013
cena kalendáře 100,- Kč.

Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů

V měsíci prosinci oslaví významné životní
jubileum: Korvasová Gertruda
Witturová Věra
Handl Milan
Beran Jindřich

Srde čně blahopřejeme !!!

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

Novinky ze školy

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Letos jsme nový školní rok 2012/2013 v naší škole zahájili 3. září. Do školních lavic usedlo
čtyřicet sedm žáků. Nejvíce se však asi těšili prvňáčci, kterých bylo devět.
Krásně ustrojení, v rukách svírající kornouty plné sladkostí, usedli poprvé do svých lavic
s trochou překvapení, s obavami a nervozitou. Po chvilce se ale vše rozplynulo a oči se jim
rozzářily, když na svých stolcích uviděli nové učebnice, slabikáře a písanky.
Jak je u nás ve škole zvykem, přišli je první den přivítat spolužáci a učitelé z ostatních tříd.
Každý z dětí se pěkně představil a rodiče tak měli možnost prohlédnout si své „velké“
školáky. Obrovskou radost dětem udělaly dárkové balíčky, které novým žáčkům darovala
obec.
První školní den se opět vydařil a nám nezbývá nic jiného než popřát nejen Lízince Fitzové,
Verunce Lu ňákové, Kačence Romanovské, Pavlíkovi Lukáškovi, Kačence Hlavničkové,
Verunce Štolfové, Adélce Svatoš ové, Kubíkovi Jahodovi a Apolence Boháčové, ale i všem
dětem úspěšný školní rok 2012/2013.
Mgr. Dagmar Kuč erová, učitelka ZŠ

Putování za studánkovou vílou.
Známe jedno krásné místo, kam strašně rádi s dětmi chodíme. Na Polevsku je několik lesních
studánek a krásná nezničená příroda, turisty vyhledávaná.
Pravidelně chodíme na podzim zamykat studánku a na jaře ji zase odmykáme.
Není to tak to lehké jak se kdekomu zdá.Plní se úkoly, které jsou zaměřeny na oblast přírodovědy a
ekologie. Pokaždé očekáváme i malé zaváhání některých dětí nad odpovědí. Vše dopadne ale dobře.
Děti jsou natěšeny na Studánkovou vílu, kterou mají za úkol najít a plněním úkolů jim cesta rychle
ubíhá až dojdou na místo, kde musí najít poslední krabičku s otázkou..
Studánková víla bývá přímo u lesní studánky, ale je smutná, protože se jí pokaždé při koupání
přetrhnou korálky. Posledním úkolem dětí je najít všechny korálky a navléknout je. Po splnění úkolu
děti hledají klíček ke studánce a po nalezení paní učitelka studánku odemkne a přivítáme písničkou a
básničkou jaro.A pak už děti hledají poklad od Studánkové víly, ve kterém bývá schované překvapení
v podobě kytiček , medailí,drahokamů a mlsné jazýčky si pochutnávají na lízátku, které si po tak
náročné cestě každý opravdu zaslouží..
Úsměv a radostná nálada dětí nás vždy potěší a vůbec nám nevadí, že některý rok je špatné deštivé
počasí . Těšíme se na další putování za studánkovou vílou, na další zamykání studánky, za kamarády
mravenci, nebo za ježečkem Bodlinkou.
Každý školní rok nás příroda okouzlí. Je nám tu dobře. Do přírody chodíme rádi, pozorujeme zvířátka,
poznáváme stromy, květiny, motýly, broučky. Pozorujeme a seznamujeme se s Čeká nás výsadba
stromků a keřů a také musíme zkontrolovat naše Jílmy, které si děti v loňském školním roce vysadily.
Akce byla zaměřena na blížící se svátek „Dne země.“
V Polevsku dne: 12.11.2012
Jarka Lukášková

u čitelka, ZŠ a MŠ Polevsko

Setkání s partnerskou školkou z Bad Schandau a sázení stromů na Polevsku
ZŠ a MŠ Polevsko navštívila partnerská školka z Bad Schandau 19. října. Děti se na setkání s malými
kamarády velmi těšily. Setkání bylo spojené se sázením stromků a oslavou podzimu. Zavítalo k nám
pět německých dětí v doprovodu paní Meister a jedné maminky. Po p říjezdu na Polevsko čekalo děti
malé občerstvení. Výborné koláčky pro ně napekly paní kuchařky. Děti si moc pochutnaly a tvrdily, že
lepší koláče ještě nejedly.
Po občerstvení proběhl krátký program, který si pro své kamarády připravily děti, které navštěvují
kroužek německého jazyka. Děti z 1. - 4. třídy přednesly německou básničku o podzimu. Krátké
představení doplnila ještě svou českou básničkou Anička Svobodová ze 4. třídy. Malým kamarádům se
vystoupení líbilo a na oplátku nám také řekli krátkou českou říkanku.
Poté jsme se všichni ze školy a školky vydali na louku, kde probíhalo sázení stromků. Cestou jsme se
více seznamovali s německými kamarády a naučili jsme je některá česká slovíčka, např. „ahoj“.
Děti ze školky říkaly u stromků různé básničky a všichni si chtěli alespoň na chviličku podržet lopatu a
přihodit pár hrudek hlíny ke stromkům.
U sázení jsme nebyli přítomni jen my, paní starostka a pan místostarosta ale také hajný pan Ziml,
který si připravil vyprávění o zvířatech a ptácích, které žijí na Polevsku. Poutavé vyprávění bylo
doplněné obrázky. Dětem se vyprávění líbilo a zasypaly pana hajného různými dotazy týkající se
zvířat. Asi za hodinu jsme se vydali zpět do školy, přičemž se děti z Německa nejvíce těšily na návštěvu
školky a na to, jak si budou moci hrát.
Školní akce se všem líbila, a to nejen kvůli zajímavému setkání s partnerskou školkou, ale také kvůli
tomu, že jsme pomohli zlepšit naše okolí. Náklady na celý projekt byly hrazené z dotace, kterou se
podařilo paní starostce pro obec získat.

Mgr. Jana Szittyayová učitelka ZŠ

Turnaj ve vybíjené
V pátek 5. října 2012 se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili turnaje malotřídních škol ve vybíjené.
Ačkoliv jsme neměli příliš mnoho času na trénování sportovní hry „vybíjené“, přihlásili jsme se do
prvního ročníku turnaje, který organizovala Základní škola a Mateřská škola Zahrádky u České Lípy.
Celkem se celého turnaje zúčastnilo osm malotřídních škol z blízkého okolí. Z počátku se zdály síly
všech družstev velice vyrovnané, neboť i ostatní školy měly také málo času na trénink. Po prvním
vyhraném zápase se však v našich žácích probudil bojovný duch a pod zdatným koučováním paní
učitelky Dáši Kučerové jsme to dotáhli až do finálové skupiny, kde jsme se nakonec utkali o 3. a 4.
místo. Naši žáci dali do boje všechny své síly, um i dovednosti a tak jsme vyhráli krásné 3. místo, které
nám do dnešních dní připomíná nádherný pohár vystavený ve škole. První místo získali žáci ze ZŠ
v Horní Libchavě a na druhém místě se umístili žáci ze Zahrádek. Všichni měli obrovskou radost a tak
spokojeni domů odjížděli nejen vítězové, ale i poražení, protože všechny děti dostaly sladkou odměnu.
A tak se těšíme na další ročníky ve vybíjené. Doufáme, že budou nadále také tak úspěšné.
Mgr. Elena Pr ůchová, ředitelka školy

PLÁN AKCÍ ŠKOLY
15. 11. 2012
1. 12. 2012
4. 12. 2012
4.12. 2012
5. 12. 2012
17. 12.2012
19. 12. 2012
20. 12. 2012
21. 12. 2012

ní focení – 170,- Kč – prosíme o zaplacení do 26. 11.
Třídní schůzky – klasifikace k 1. čtvrtletí
Mikulášská besídka pro děti, večer pro dospělé -poukázka 20 Kč
Divadelní představení – Hvězdička Betlémská – 70 Kč + 30 Kč
Lampiónový průvod – živý Betlém od 17.00 h
Průvod Mikulášů, čertů a andělů – MŠ od 9.00h, ZŠ od 10.00 h
Vánoční vystoupení v kostele od 15,30 h
Besídka MŠ – Motýlek od 16.00 hodin
Besídka MŠ – Kytička od 16.00 hodin
Školní vánoční besídka pro děti

Pouštění draků
Tak jak bývá zvykem v Polevsku, tak i letošní podzim patřil dětem ze základní školy a jejich oblíbené
činnosti, kterou je Drakyáda. Jelikož ve stejný den reprezentovaly naší ZŠ vyšší ročníky na turnaji ve
vybíjené, tak se tradičnímu pouštění draků věnovala pouze první a druhá třída. Počasí letos nebylo
moc příznivé, ale i přesto si většina dětí přinesla své dráčky, aby mohla společně se svými učiteli
vyběhnout na louku a vypustit tu krásu do vzduchu. Když se ráno děti sešly, popadli své igelitové
mazlíky a šlo se na deštěm smáčenou louku. Na louce se zjistilo, že vítr nefouká zrovna dvakrát moc
dobře, ale i přesto snaha dětí byla vidět na první pohled. Všichni běhali křížem krážem a ve vzduchu
se míhalo několik létajících draků, tak jak se na správné drakyádě sluší a patří. Letos si to dokonce
nenechal ujít ani pan učitel s paní učitelkou, kteří se tak trošku vrátili do svých mladších let a pobíhali
s draky po louce stejně jako jejich žáci. Potom, co dolehla na všechny únava, se rozdala dětem
odměna, v podobě sladkých bonbonu, které žáci mlsali cestou zpět do školy. Nikomu nevadilo, že nám
počasí nepřálo, protože po celou dobu akce panovala výborná nálada a naprostá spokojenost.
Robert Schäfer, vychovatel ŠD
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