SEDMNÁCTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
březen 2014

fota Petr Šmíd

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti v přízemí
Zastupitelstvo obce Polevska
73. schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
74. schvaluje
změnu dodavatele zásobování ZŠ a MŠ Polevsko
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel

75. schvaluje
rozpočtové provizorium na rok 2014 v čerpání ve výši 1. čtvrtletí roku 2013.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
76. schvaluje
rozpočtovou změnu č. 4 ve výši příjmy 1 734 387,98 Kč, výdaje ve výši 3 259 399,20
Kč financování 1 525 011,22 Kč.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
77. schvaluje a pověřuje
starostku ke schvalování rozpočtových úprav v závěru roku 2013.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
78. schvaluje a pověřuje
uzavření dodatku č. 10 na odpady s firmou AVE CZ odpadové hospodářství Česká
Lípa pro rok 2014. Poplatek pro občany bude nezměněn a to ve výši 600,-Kč na
osobu, rekreační dům. Zároveň pověřili starostku k podpisu dodatku č. 10.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
79. vzalo na vědomí
Příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2013
80. schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v
budově ZŠ a MŠ Polevsko", včetně finanční spoluúčasti města ve výši 60% z celkových
nákladů projektu
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
81. schvaluje a přijímá následná opatření
„Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Polevsko, za rok 2013“ s výhradou a
přijali následná opatření.
Hlasování: 5 pro
0 proti
0 zdržel
18,48 h. příchod p. T. Romanovského
82. schvaluje
Směrnici č. 1/2013 ke schvalování účetní závěrky obce Polevska.
Hlasování: 5 pro
0 proti
1 zdržel (T. Romanovský)
83. odložilo
žádost tenisové školy BABY TENIS Nový Bor
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
84. schvaluje a pověřuje
vypovězení Úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou z důvodu profinancování dotace se
SFŽP na zateplení budovy ZŠ a MŠ Polevsko. Zateplení Obecního úřadu bylo
odloženo na jaro roku 2014.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
85. schvaluje a pověřuje
přijetí krátkodobého úv ěru od Komerční banky, a.s. k datu od 1. 1. 2014 na
profinancování provozních potřeb – časového nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a
výdaji, ve výši 450 000 Kč s konečnou splatností dne 27.06.2014 s úrokovou sazbou
7D Pribor + 0,93% a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy úvěru.
Hlasování: 4 pro
2 proti (P. Ziml, T. Romanovský)
0 zdržel
86. schvaluje a pověřuje
krátkodobý pronájem části pozemku p.č.č .st. 164/2 v k. ú. Polevsko firmě STRABAG
a.s. Liberec. Zároveň pověřuje starostku k podpisu Nájemní smlouvy.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
V Polevsku dne: 19. 12. 2013
Jaroslav Hájek
místostarosta obce Polevsko

Martina Rašínová
starostka obce Polevsko

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 5. března 2014
od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí
********************************************************
Zastupitelstvo obce Polevska
1. schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
2. schvaluje
dlouhodobý pronájem tenisové školy Dům dětí a mládeže Libertin a Jiskra Nový Bor
BABY TENIS Nový Bor v měsících březen, duben, květen, září, říjen 2014 – pondělí,
středa od 17,00 hod. do 19. 00 hod. za paušální cenu 1 500,-Kč m ěsíčně. Poplatek
bude fakturován.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
3. schvaluje
rozpočtové opatření (změnu) č. 5 ve výši příjmy 28 000,- Kč.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
4. schvaluje
rozpočet na rok 2014 ve výši příjmy 5 486 513,80, výdaje 3 539 870,- Kč, financování
– 1 946 643,80.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
5. schvaluje
změnu stavby před dokončenímnaobjektzaObecnímú
řadem na výstavbu
technického zázemí. PD včetně stavebního povolení bude objednána u Bc. Lucie
Moravcové.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
6. schvaluje a pověřuje
uzavřít Smlouvu o dočasném záboru části p.p.č. 867 s KSSLK Liberec v rámci akce
„III/26318 Polevsko – havárie propustku“ a zároveň pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
7. schvaluje
vypracování energetického auditu na akci „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje
tepla v budově ZŠ a MŠ Polevsko" s Ing. arch. Jitka Antošová , Děčín XXIV-Krásný
Studenec 136,405 02, Děčín a zpracování PD s firmou Jana Havlíková , Dlouhá
197/1,408 01 Rumburk.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
8. schvaluje
nákup nové sekačky v hodnotě cca 15 000,- Kč a fukaru na čištění TK v hodnotě cca
do 10 000,-Kč.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
9. schvaluje
uhrazení nákladů na elektroinstalaci v hodnotě 21 137,- Kč, zednických prací
v hodnotě 7 342,- Kč, celkem 28 479,- Kč v Koloniálu Ahoj, formou odpuštění nájmu
tj. 11 měsíců počínaje od 1. března 2014 do 31. 1. 2015.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 zdržel

10. bere na vědomí
nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ponechává ve stejné výši jako
v roce 2013.
11. schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci soutěže Vesnice roku, ocenění Zelená stuha na SFŽP
s názvem „Úprava prostranství v centru obce Polevska, včetně zpevnění cesty pod
TK“.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
12. schvaluje
navýšení kapacity v MŠ Polevsko na 50 míst.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
13. schvaluje
nákup dvou chladniček včetně mrazáku do ZŠ a MŠ Polevsko v hodnotě cca 22 000,Kč (2 ks).
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
14. pověřuje a schvaluje
stavební komisi ke kontrole nabídky p. Haška v rámci tržních cen do 10. 3. 2014. Když
budou nabídky srovnatelné s cenou T. Haška, bude s ním podepsána starostkou
smlouva.
Hlasování: 5 pro
1 proti
0 zdržel
16. pověřilo
na základě stížnosti pana Hynka Bohá če na rychlou a nebezpečnou jízdu Ing. Sv.
Romanovské, k ústnímu jednání Ing. Svatavy Romanovské ve věci rychlé jízdy.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
17. schvaluje
zájezd do Národního divadla v Praze na činohru „Sluha dvou pánů“, v měsíci září
nebo říjnu, včetně objednání autobusu pro 40 občanů.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
18. schvaluje
zahájení výběrového řízení na „ Opravu poškození vpusti, výpusti, opravu zdí u vodní
nádrže na p.p.č. 2 a p.p.č. 836/2“ s podmínkou, že akce bude realizována v případě
získání dotačních prostředků.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel
19. schvaluje
pronájem výlepové plochy v rámci senátních voleb SLK za 1,- Kč za měsíc.
Hlasování: 6 pro
0 proti
0 zdržel

V Polevsku 6. 3. 2014
Jaroslav Hájek
místostarosta obce

Martina Rašínová
starostka obce

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny vítám v novém roce, v roce 2014. Prvního ledna jsme si také
připomněli Den vzniku České republiky. Naše republika prochází složitým
politickým a ekonomickým vývojem. Analytici hodnotí tento vývoj rozlišnými
pohledy. Mnozí z Vás oslavili příchod nového roku v kruhu nejbližších, jiní se ho
snažili přivítat v proudu oslav a zábavy. Uplynulý rok byl pro každého z nás různý.
Pro někoho těžký, úspěšný, smutný, pro jiné zase veselý, pozitivní, bezproblémový.
Dovolte mi vyslovit přání: zkusme si zachovat slavnostní chvíle z vánočních i
novoročních svátků po celý rok, važme si jeden druhého, zachovejme si úctu jeden
k druhému. K tomu Vám přeji osobně jménem svým i celého zastupitelstva obce
hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně trpělivosti při řešení osobních problémů a při
každodenní práci.

Pokusme se zrekapitulovat rok 2013 z pohledu obce, podívat se na rok 2014
z pohledu nových záměrů, plánovaných investic a toho, co nás čeká. Rok 2014 bude
rokem voleb. Hned třikrát vyjdou Češi v letošním roce k volebním urnám. V květnu
spolurozhodnou o obsazení Evropského parlamentu, na podzim rozdají karty
Senátu a zastupitelstvům obce. Zastupitelstvo obce bude dle zákona o obcích
rozhodovat o počtu zastupitelů na příští volební období 2014 – 2018. V současném
volebním období je zastupitelů sedm. Minimální zákonný počet je pro obec naší
velikosti pět. Vždy se však musí jednat o lichý počet členů zastupitelstva. Dovolte
mi se s nástupem nového roku zamyslet nad téměř uplynulým volebním
obdobím v souvislosti s událostmi, činnostmi a vůbec obecně toho, co se
týká naší obce. Asi se nepodaří zrekapitulovat všechny myšlenky,
pohledy na dané věci ze všech stran, na všechno to, co jsme v
zastupitelstvu řešili, o čem jsme rozhodovali, co nám dalo zabrat, viz.
zateplení budovy ZŠ a MŠ firmou STAVRON s.r.o. Praha, kdy obec byla
nucena tuto firmu po třech nedělích doslova „vyhodit“. Nebo naopak,
čeho jsme se obávali a ono to vyšlo pozitivněji, než jsme čekali.

Jistě nemůžeme opomenout diskutované téma daně z nemovitosti, o kterém bylo
napsáno mnoho. Musíme vše řešit komplexně s pohledem na celou obec, ne jen na
jedince, dodržet zákon, pravidla, vyslyšet hlas lidu, ne jednotlivců. Požádat Vás o to,
abyste se na problém dívali vždy z obou stran – v té jiné obci či městě mají daň nižší,
ale např. v Žandově a v České Lípě dvakrát tak vyšší daně a v Teplicích
čtyřiapůlkrát.

Rozdělovat rozpočet tak, aby se co nejvíce zpět vracel občanům. I o to se
zastupitelstvo snaží s přihlédnutím ke všem a ke všemu, co obec utváří. Škola,
komunikace, veřejné osvětlení, zimní údržba, odvoz odpadů, údržba veřejné zeleně,
hřiště, rozvoz obědů seniorům ...

Nelze opomenout zákon o zadávání veřejných zakázek – zákon je jasný,
neoddiskutovatelný, přesně definovaný. Již neplatí nic z toho, který byl platný
dříve. Dnes je striktní: firma splní zadávací dokumentaci, má nejnižší cenu a MUSÍ
být vybrána jako dodavatel. Nehledě na reference, kterých můžeme mít na stohy
negativních. Souhlasím s tím, že to je absurdní.
Chtěla bych uvést jeden poslední příklad – oprava místních komunikací. Obec
opravila většinu místních komunikací, současně byla napadena, že komunikace byla
opravena nevyhovujícím způsobem. Usmívám se. Budete se divit, obec byla šťastná,
že dovedla sehnat dotační prostředky a to opravdu dosti složitým způsobem, a
přesto sklidí kritiku . Stále se usmívám. Skutečně, je to tak. Opravdu? Ale my jsme
si mysleli….Vážení občané, nemyslete si prosím, když nevíte, přijďte se zeptat.
Tipuji, že 80% myšlenek na dané věci v rámci obce se neshodují s fakty a pak
vznikají teorie, které jsou nesprávné, poškozují obec, její rozkvět, degradují práci
těch, kteří o ni pečují. I placení lidé, kteří jsou vypláceny z rozpočtu obce, pracují
nad rámec svých zákonných hodin, připravují pro Vás zábavu, snaží se o
bezproblémový chod obce, přichází s novými leckdy i užitečnými věcmi a věřte, že
tito lidé to dělají pro to, že obec považují za srdeční záležitost. Ano, mají mzdu, plat,
odměnu tak, jako většina z nás, kteří jsou zaměstnaní. Díky těmto zaměstnancům je
obecní rozpočet posílen, protože se podílí na získání dotací, hlídají finanční toky,
účtují, prochází kontrolami, ve svém volném čase při svých zaměstnáních
vykonávají stavební dozory, opravují, spravují, prostě vypomohou, když je potřeba
a v neposlední řadě sponzorsky mávnou rukou, když mají vypsat obci fakturu .
Darování občanů částí svých pozemků bezplatně obci, z důvodu narovnání skutečného
stavu. Nebo sponzorsky výmalbu sálu v Restauraci na Křižovatce.
V roce 2014 bychom chtěli kromě běžných záležitostí, které se obce týkají pokračovat
v opravách místních komunikací (zkratka pod TK na přání některých obyvatel –
maminek), navázat spolupráci s Německem ohledně možnosti podání dotace na
výstavbu nového technického zázemí za Obecním úřadem, který je v desolátním
stavu, zateplení budovy Restaurace na Křižovatce, zateplení budovy Obecního
úřadu, opravu hasičské nádrže na návsi, oprava památníku padlým v 1.světové
válce, výstavbu chodníku od návsi ke škole, opravu zdí u rybníčka směr Prácheň,
rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování bezdrátového rozhlasu a výstavbu
nového plotu na hřbitově – v zadní části areálu. A to vše i přesto, že jsme často
kritizováni, když včas neposypeme, nepropluhujeme, že máme vysokou daň
z nemovitosti, přesto, že obec v letech 2007 – 2013 získala z dotačních prostředků
26 609 628,- Kč, nesmíme opomenout na vlastní podíly obce ze získaných fin.
prostředků cca z částky 26 mil,. byly vlastní prostředky obce cca 8 mil. Tyto
finanční prostředky obec nahospodařila. V minulých letech se zrekonstruoval
areál Kostela Nejsvětější Trojice, včetně ohradní zdi a hrobky rodiny
Handschke, výstavba nové hřbitovní zdi, která je dominantou areálu
Kostela, oprava po obci božích muk, vydání územního plánu obce,
doplnění dopravního značení po obci, vybudování zvýšeného prahu
s osvětlením před ZŠ a MŠ Polevsko, vybudování parčíku včetně
bylinkové zahrádky s geologickým parčíkem, nové herní prvky včetně
nového hřiště a doskočiště, nové herní prvky u Restaurace, zřízení
pracoviště Czech Point, získání historického majetku (lesů) obce od Lesů
ČR - 32 ha, oprava levobřežní zdi u Restaurace, rekonstrukce
parkoviště, oprava MK Kl ůčky, nad Kostelem, Pražská ul., Jedličná, u
p. Bitaly, u Davídka, celková rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ – st řecha,
elektroinstalace, okna, zateplení, posílení mobilní sítě T-mobilu a
Vodafonu, získání ocenění Zelené stuhy, zateplení budovy Obecního

úřadu, i přesto všechno jsme kritizováni, že nehospodaříme dobře, někdy míváme
pocit, jako bychom vše dělali špatně a zbytečně. Někdy si říkáme, zda je ta naše
práce vůbec pro někoho platná. Vy jste našimi Soudci a soudíte naši práci, na to
Vám můžeme odpovědět, že jsme ji dělali, jak jsme nejlépe dovedli. I my občas
ztrácíme chuť pokračovat dál, pak přijde nečekaná pochvala od některých občanů,
kteří umí ocenit naší práci a uv ědomíme si, že naše obec je krásná. I v ocenění
získání „Zelené stuhy“, kdy na tomto ocenění měli podíl naši obyvatelé – (toho si
velmi cením), obec za tyto prostředky opraví – zpevní cestu (pěšinu) za TK včetně
výsadby květin a prořezu prostranství pod TK a podél potoka pod TK.
Jsme hrdi na to, že jsme pro ni mohli něco udělat a bylo nám ctí se na jejím rozvoji i
v takto krátkém časovém úseku podílet. Na podzim roku 2014 budou již zmíněné
volby do zastupitelstev obcí, tedy i do obce naší. Dalšímu volebnímu období budeme
obec předávat bez jediného dluhu, s přebytkem miliónu korun, mnoha investicemi
za zády, bez ostudy s tím, že se Vám všem můžeme podívat do očí. Říká se, že
samochvála „smrdí“, ale měla jsem potřebu Vám sdělit svůj názor, bodejť taky ne, za
ty lži, nepravdy, psaní stížnosti na Krajský úřad na mou osobu, osočování,
napadání za věci, které nejsou fakty podložené a jsou to jen drby. Omlouvám se,
nečekaně jsem se rozjela, už brzdím, ale i já jsem jen člověk….
Ještě jednou díky všem, kteří se kdy podíleli, podílejí a budou podílet na uchování
obrazu obce v takovém stavu, v jakém se nachází teď. Neskonalé poděkování patří
těm, kteří přispívají svou prací dobrovolně a jsou pyšní na svou obec. Držím
palce nám všem, ať se v novém roce opravdu daří!
Martina Rašínová

KULTURNÍ DŮM
Obec podala žádost o dotaci na zateplení budovy Restaurace na Křižovatce.
Výsledky budou zveřejněny cca v měsíci březnu. Budova restaurace
byla opravena (pouze nátěr fasády) v minulých letech. Ovšem
bohužel není zateplena, z tohoto důvodu je velký únik tepla a
provozní náklady na vytápění budovy jsou velmi vysoké. Zateplením
budovy se ušetří finanční prostředky na provoz této budovy. Bude
zateplena půda včetně fasády, budou vyměněny stávající dveře v celém
objektu (vstupní dveře budou opraveny – zachovány).

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
V měsíci březnu byla zahájena realizace zateplení Obecního úřadu včetně výměny
několika starých oken, výměny dveří, zateplení půdy a odvodnění celého obvodu
budovy.
Zateplení bude provádět firma STAVOTERM ČERNÝ Liberec, která
zrekonstruovala i budovu ZŠaMŠ Polevsko. Připomínáme Obecní úřad byl
v minulých letech pouze natřen ze sponzorských prostředků, ne ZATEPLEN!!.

KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE
10. 12. 2013 se konalo jednání s ředitelem Krajské správy silnic Libereckého kraje,
radním Libereckého kraje pro dopravu a zástupcem odboru dopravy Liberec.
Zástupci jednotlivých obcí se vyjádřili, že nejsou spokojeni s prací a
harmonogramem krajské správy. Krajská správa je zřizována krajem, na kraj tedy
bylo apelováno, aby zajistil nápravu. Ze strany naší obce byla připomínkována
opakovaná urgence čištění a sekání příkopů v obci. Dále bylo důrazně upozorněno
na to, že obec chce znát přesný harmonogram údržby veřejné zeleně – sekání
příkopů a krajnic komunikace. Jak ze strany kraje, tak ze strany ředitele KSS byla
přislíbena náprava.

SVAZKOVÉ ŠKOLY
Dne 6. února se v Kamenickém Šenově konala konference na téma: svazkové školy.
Konference se zúčastnili ředitelky a ředitelé okolních škol, zástupce kraje, radní
pro odbor školství, zástupci jednotlivých samospráv. Byl představen projekt plný
informací a námětů k zamyšlení pro učitele, rodiče žáků a širokou veřejnost.
Konference představila jistou argumentační a základní metodickou podporu pro
změnu, uspořádání, řízení a zřizování škol a školek v obcích. Cílem není
optimalizovat školy nebo navrhovat hromadné a plošné změny systémem padni
komu padni. Cílem bylo představit další možnosti a varianty správy škol, které náš
právní řád od roku 2006 podporuje, a které se pro některé obce mohou ukázat jako
nečekaně jednoduché a účinné řešení problémů ekonomických, provozních nebo
problémů se zajišťováním kvality vzdělávání. Popisované modely, které byly
představeny, určitě nebudou vhodné pro všechny školy, školky, obce, města – stejně
tak ale nemůže být sporu o tom, že současný dominantní a prakticky jednotný model
zřizování, financování a provozování škol také není pro všechny obce stejně
výhodný. Nejde o přesvědčování spokojených škol a obcí ke změnám, jejichž
nutnost nepociťují. Praktickou část svazkové školy přijeli představit hosté z
Karlovarského regionu, kteří ji provozují 15 let. Další svazková škola funguje na
Moravě v Rapotíně. Přítomní vyjádřili zájem o tento projekt s tím, že by se rádi jeli
podívat přímo do dění svazkových škol. Byla tedy navázána spolupráce mezi
samosprávou a školami, která bude pokračovat v možnosti svazkovou školu
navštívit.

DOTACE – MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Obec spolu se ZŠ a MŠ již potřetí podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
Podpora obnovy a rozvoje venkova. Žádost byla podána na vybudování chodníku od návsi ke
škole. Pokud bude žádost podpořena, podaří se zajistit dětem bezpečnou a naučnou cestu ke
škole. Doufejme, že se nám finanční prostředky podaří získat.
Žádost o dotaci bylo možné podat pouze ve spolupráci obce, školy a samotných dětí, které
připravily moc pěkný model jejich představy. I ten byl doručen na ministerstvo.
V dubnu 2014 vyhlásí Krajský úřad Liberec také možnost podání žádosti do POV, obec op ět
podá žádost na obnovu chodníku.

PASPORT ZELENĚ
Obec v rámci svazku obcí Novoborska obdržela dotaci na vytvoření pasportu
zeleně – stromů. Analýza a počet stromů v četně hodnocení stavu stromů a
návrhu optimálního typu péče by měl být výsledek tohoto projektu. Účelem
projektu je získat přehled o lokalizaci, stavu a optimálním plánu péče o
stromy v prostředí a krajině.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Níže přinášíme zase krátké představení nového občanského zákoníku.
Nový občanský zákoník přináší novou úpravu pojmu VĚC a definuje ji jako
vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné ( např. autorská
práva). Řešena je i právní povaha zvířat. Ta byla dosud považována za věc, ale
nyní stanoví, že živé zvíře není věcí, neboť jako smysly nadaný tvor má zvláštní
význam a hodnotu.
Ustanovení §1014 stanovuje povinnost vydat věci movité, zvířata i roj včel
vniklý na sousední pozemek. Vlastník věci je oprávněn ji vyhledat a odnést.
Způsobí-li škodu, má vlastník pozemku právo na náhradu a může věc i zadržet,
dokud náhradu neobdrží. Výjimkou je roj včel, který vlétl do cizího úlu,
vlastník úlu se tím stává i majitelem roje a není povinen k náhradě.

V měsíci lednu významná jubilea oslavili:
Jedináková Milada 80 let
Tenenko Václav
Caidlerová Evelina
V měsíci únoru významná jubilea oslavili:
Viktora Miroslav
Jirsák Jiří
Maroušek Karel
V měsíci březnu oslaví významné jubilea:
Takáčová Františka 85 let
Stierankova Blanka
V měsíci dubnu oslaví významné životní jubileu:
Jiří Boháč

Srdečně blahopřejeme

Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů !!

Poznáte kde se nacházela tato nemovitost??

TRVALÉ PARKOVÁNÍ
Zase se rozmohlo parkování automobilů na místech, které jsou ve vlastnictví obce.
A co víc, automobily na těchto místech překáží. Zemní úpravy pro přípravu
parkovacích míst není možné budovat bez povolení obce, geometrického odměření
a dodržení vzdáleností podle silničního zákona. Nelze trvale parkovat na krajnicích
místní komunikace a dalších místech, která nejsou k trvalému parkování určena.
Nelze odstavit auto před cizí nemovitost, a nechat tam vrak hyzdit okolí rodinného
domu.
Každá nemovitost má svou zahradu, svůj pozemek, vlastníci si musí parkování řešit
sami. Řešením není trvalé parkování tam, kde to nevlastním. Omezuji provoz
druhých, překážím. Děkujeme za pochopení.

Platby na rok 2014:
1) poplatek za TKO
– základní sazba 600,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci trvalému pobytu,
za rekreační objekt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu
- pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat nádoba,
pytle je možné si zakoupit na obecním úřadě
2) poplatek za psy– základní sazba 100,-Kč za 1. psa, důchodci 50,-Kč za 1.
psa, každý další pes 200,-Kč
3) pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy,

Všechny uvedené poplatky jsou splatné do 28. 2. 2014
a to do pokladny OÚ v úředních hodinách
nebo převodem na účet obce
( OÚ přidělí variabilní symbol platby)

OPRAVA SILNICE III/26318 Z POLEVSKA SMĚR PRÁCHEŇ
Obec již několik let žádá Krajský úřad Libereckého kraje o opravu silnice III/26318
z obce směr Prácheň. Můžu Vám osobě ř íct, že to je neskutečný maraton jednání,
žádostí, vysvětlování aj. Několik let je nám slibována oprava této silnice (odhadované
náklady 3,5 mil. Kč). Tento měsíc jsem již byla dvakrát na Krajském úřadě v Liberci,
po včerejší schůzce na Krajském úřadě nám bylo sděleno, že již probíhá zpracování
projektové dokumentace na tento úsek, je to opravdu neskutečné dohodování o
zařazení tohoto úseku do oprav.
Po předložení fotografií, které byly pořízeny včera (11. 3. 2014), nám bylo slíbeno, že
tento úsek bude zařazen do letošního plánu opravu a největší „díry“ budou opraveny
např. nad vodárnou, kde jsem stěží tento úsek přejela.

ZNÁMKY NA SVOZOVÉ NÁDOBY
(POPELNICE )
Pro rok 2014 budou platit nové svozové známky na popelnici. Ty
obdrží každý občan při platbě poplatků a to nejpozději do 28 2. 2014.
Pokud nebude poplatek zaplacen, známka nebude vydána.

Odpady
V roce 2014 zůstává systém svozu komunálního a
tříděného stejný jako v roce 2013. Svoz komunálního
odpadu – popelnic jednou za 14 dní vždy v lichý týden ve
čtvrtek.

MÁJKA
Letos budeme opět stavět májku. Bude postavena na místě jako loni
– za Restaurací na Křižovatce, dne 30.4. 2013 v 16h.

Pálení čarodějnic
Tak jako každý rok i nyní se chystejte na pálení čarodějnic, které se
bude konat 30. 4. 2014 za Restaurací na Křižovatce. Opět čeká
ocenění na ty, kteří zapojí svou fantazii a čarodějnici si vyrobí nebo se za
ni převléknou. Na konci se vyrobené čarodějnice upálí v připraveném
ohni, připravené jsou i soutěže.

!!! sraz za Restaurací v 16,00 hod. !!!!

Jarní očkování psů a koček proti vzteklině
V úterý 23. dubna 2013 se od 17,00 do 17,45 hod.
uskuteční u budovy obecního úřadu pravidelné očkování psů a
koček.
Cena vakcíny je 130,-Kč .

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny v prostorách u Obecního úřadu
Od 30. 4. 2014 (středa) od 15.00 h. do 18.00 h.
a 3. 5. 2014 (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.

POSEZENÍ SE SENIORY
Tradiční posezení se seniory se koná:
jednou za čtrnáct dní ve středu, nyní 19. 3. 2014 v zasedací místnosti
v 1.patře Obecního úřadu.
Na přání našich seniorů obec objednala 20 ks vstupenek na divadelní
představení v Novém Boru dne 24. 4. 2014 v 19,00 hod. na činohru
„Tři verze života“, herecké obsazení: David Prachař, Libor Chmela,
Jana Janěková ml. a Linda Rybová.
Odjezd z obce 18,20 hod. z otočky Polevsko autobusovou linkou č. 2,
návrat z divadla cca 21,00 hod. – odvoz osobními auty zastupiteli obce.
Těšíme se na vás

Dále na četné žádosti našich seniorů o zajištění činohry v Národním
divadle Praha, obec připravuje zájezd cca září, říjen na představení
„Sluha dvou pánů“ včetně dopravy. Bližší informace Vám budou
poskytnuty v měsíci květnu, kdy se musí vstupenky objednat. Z důvodu
velkého zájmu o toto představení, se musí lístky rezervovat několik měsíců
dopředu. Věříme, že se nám podaří vstupenky zajistit, v opačném případě
bude zajištěna náhradní činohra.

POZVÁNKA VZP ČR
PREZENTACE POJIŠŤOVNY VZP
Obec byla oslovena zástupci pojišťovny VZP Jablonec nad Nisou o umožnění
20 minutové prezentace výhod a příspěvků pojišťovny VZP. Při této příležitosti si
můžete nechat změřit tlak a tělesný tuk. Prosíme občany, aby si udělali pár minut
volno a dotavili se na Obecní úřad do 1.patra viz níže napsané dny. Tato prezentace
je dobrovolná a je plně na Vašem rozhodnutí zda využijete této příležitosti.
Děkujeme

Příspěvky a výhody pro rok 2014
V středu 19. 3. od 14,30 hod. do 17,30
a 16. 4. (středa) od 15,00 hodin do 17,30 hod.
Vás zveme do zasedací místnosti Obecního úřadu Polevsko v 1. patře na
promo akci VZP ČR, kde Vás seznámíme s příspěvky a výhodami pro rok 2014.
Současně můžete využít poradenství v rámci zdravého životního stylu a
nechat si změřit tělesný tuk a tlak.
Dozvíte se, jaké výhody a benefity můžete čerpat v roce 2014 v rámci
Klubu pevného zdraví a také se na místě zaregistrovat a být členem
KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ. .

Na děti čeká překvapení.
Klientské pracoviště Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 487/17, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Stručný přehled příspěvků Všeobecné zdravotní pojišťovny
Příspěvky z fondu prevence VZP jsou rozděleny do čtyř skupin (Děti, Dospělí, Maminka a Dárce krve), takže každý
klient získá nejen až 500 Kč ročně ve své základní skupině podle věku, ale v souběhu více skupin až 1 500Kč
ročně. Podmínkou pro čerpání finančních příspěvků je členství v Klubu pevného zdraví, bezdlužnost u VZP a
klient je pojištěncem VZP i pro příští období.
POZOR změna!!! s daňovými doklady z roku 2014, o zaplacení níže uvedených aktivit, je zapotřebí přijít a
uplatnit příspěvek do 3 měsíců od data vystavení. Příspěvky za rok 2014 se proplácejí do 31.12.2014.
více na internetu www.vzp.cz odkaz KLIENTI – VÝHODY a PŘÍSPĚVKY – FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

1) Příspěvek Kč 500,- pro děti do 18 let (musí žádat zákonný zástupce s rodným listem) na
a) očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (doklad vakcína + aplikace) nebo
b) pořízení fixního ortodontického aparátku nebo
c) rehabilitační aktivity (*viz níže)
2) Příspěvek Kč 500,- pro dospělé od 18 let na
a) očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (doklad vakcína + aplikace) nebo
b) rehabilitační aktivity (*viz níže) nebo
c) prevence melanomu – vyšetření je provedeno lékařem se specializací Dermatovenerolog (kožní) buď
optickým (ručním) dermatoskopem (max.výše příspěvku 300 Kč) nebo digitálním dermatoskopem
3) Příspěvek Kč 500,- pro budoucí maminky (doložení těhotenského průkazu, rodného listu dítěte)
a) předporodní kurz pořádaný zdravotním zařízením nebo
b) cvičení a plavání pro těhotné nebo
c) přítomnost partnera u porodu nebo
d) odběr pupečníkové krve (akreditovaná tkáňová banka)
4) Příspěvek Kč 500,- pro bezpříspěvkové dárce krve na rehabilitační aktivity (*viz níže) + 35dní
cestovního zdravotního pojištění zdarma.
*Rehabilitační aktivity nehrazené z v.z.p. nebo hrazené nad rámec v.z.p.:
aktivity lázeňského typu: např. masáže, solná jeskyně, sauna, parní lázeň celotělová kryoterapie, zábaly, koupele, lymfodrenáže,
inhalace, baňkování, whirlpool, hydrojet, perličková koupel, Kneippův chodník atd.
cvičení: cvičení na balónech, cvičení proti bolesti zad, kalanetika, pilates, chůze na pohyblivém pásu (heat), posilování pomocí
klouzavých desek (florin), plavání, plavání maminek s dětmi (nikoliv závodní plavání ve sportovních klubech). Např. jógu
proplatíme pouze v případě, že na dokladu bude uvedeno, že se jedná o cvičení proti bolestem zad!!!
Nelze uplatnit na aktivity typu: spinning, tenis, aerobic, posilovna, tanec, zumba, fotbal, floorbal, lyžování,
horolezectví, členské příspěvky ve sportovních klubech apod.
RP Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký kraj a Ústecký kraj
Klientské pracoviště Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 487/17, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

ČERNÁ SKLÁDKA

Obec byla upozorněna našimi občany na černou skládku směr Polevsko x Svor. Obec
vyzvala Lesy ČR Česká Lípa a bylo obci slíbeno odklizené této skládky do konce
měsíce března.
Děkujeme občanům o zájem odklizení černých skládek a současně je vyzýváme, zda
opět najdou černou skládku, aby ji ihned nahlásili na Obecní úřad Polevsko.
Děkujeme

Nádherné prožití svátků jara,
ženám hodně koledníků, dětem bohatou pomlázku a chlapům
plnou sklenku.
Snad se počasí umoudří a dopřeje trochu sluníčka.
Veselé Velikonoce Vám přeji.
Martina Rašínová, starostka

ŠKOLNÍ SLOUPEK
Zápis č. 2 finančního výboru dne 5. 3. 2014
Finanční výbor na podnět paní Jany Kamešové kontroloval účetní doklady ZŠ a MŠ Polevsko v
rámci vybírání příspěvku na hračky a vybírání příspěvků na výlety (akce) pořádané ZŠ a MŠ
Polevsko. Mgr. Elena Průchová předložila knihu zápisů příspěvků od rodičů, příspěvky jsou
dobrovolné a je pouze na rodiči výše příspěvků (škola doporučila 500,- Kč). Mgr. Průchová
současně doložila kopie paragonů a faktur za nákup hraček.
Dále doložila faktury, paragony na konání výletů, nákup občerstvení, zaplacení přepravy dětí.
Příspěvky od rodičů byly řádně zapsány a vedeny v příslušném sešitě. Výdaje byly doloženy a
řádně popsány. Finanční výbor neshledal žádné pochybení ve vybírání příspěvků na hračky,
nákupů hraček a vyúčtování zájezdů. Veškeré podklady má Mgr. Průchová založeny a na
vyžádání rodičů budou připraveny k nahlédnutí. Finanční výbor doporučil vyvěšení vyúčtování
nákupu hraček a kopií dokladů v mateřské škole pro lepší kontrolu ze strany rodičů.
Hospodaření v ZŠaMŠ Polevsko je kontrolováno každý rok na objednání Obce Polevsko,
kontrolorem Karlem Pitrem v rámci SOLKU, Liberec. Závěr a opatření veřejnoprávní kontroly
ZŠaMŠ Polevsko k ze dne 1. 10. 2013 : citace – Účetnictví organizace je vedeno přehledně,
průkazným způsobem a v zásadě správně. Účetní závěrka podává věrný obraz pohledávek a
závazků organizace, věrný obraz výnosů a nákladů, podává rovněž věrný obraz majetku. Účetní
závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. Byla provedena podrobná inventura
účtů. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se
schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.
Zápis z kontroly je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Polevsku nebo v ZŠaMŠ Polevsko.
Podpisy členů komise:
předseda: Mgr. Elena Průchová
člen :
Tomáš Romanovský
člen:
Ing. Tomáš Socha
Martina Rašínová - starostka
Jaroslav Hájek – místostarosta
Lenka Panušková – zastupitelka

PLÁN AKCÍ ŠKOLY
II. pololetí školního roku 2013/2014
Únor – červen 2014
12. 2. 2014
Od 17. 2. 2014
každé pondělí
28. 2. 2014
Březen – každé
pondělí
březen
10. – 14. 3. 2014
19. 3. 2014
22. 3. 2014 ě

Divadelní představení Kozlík
Plavecký výcvik

ZŠ , MŠ
ZŠ , (MŠ)

Karneval
Plavecký výcvik

MŠ
ZŠ , (MŠ)

Otvírání studánky
Jarní prázdniny
Recitační soutěž malotřídních škol v Prysku
D tský karneval na sále

MŠ
ZŠ
ZŠ
Sobota - pro
všechny děti
ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ (MŠ)
ZŠ
ZŠ
ZŠ, MŠ
MŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ

3. 4. 2014
9. 4. 2014
Začátek dubna
duben
duben
14. 4. 2014
17. – 21. 4. 2014
30. 4. 2014
květen
12. – 16. 5. 2014
květen
květen
5. 6. 2014

Kytarový koncert
Projekt o ústní hygieně
Zdobení perníčků a kraslic
Pedagogická rada
Třídní schůzky (informace o škole v přírodě)
Velikono ční beránek - soutěž
Velikono ční prázdniny
Čarodějnická škola
Besídka ke Dni matek
Lentilkový týden
Sloupský tyjátr
Foto na závěr školního roku
Fotbalový turnaj malotřídních škol

červen
červen
13. 6. 2014
15. 6. 2014
červen
červen
červen
červen
25. 6. 2014
27. 6. 2014

Atletický trojboj v Novém Oldřichově
Třídní schůzky
Zahradní slavnosti
Škola v přírodě
Školní výlet
Školková maturita
Individuální konzultace pro rodiče
Závěrečná klasifikační pedagogická rada
Spaní ve škole
Slavnosčtní ukon ení školního roku, rozloučení se
žáky 5. ročníku, vysvědčení

V Polevsku 31. ledna 2014

ZŠ, MŠ
ZŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ, (MŠ)
MŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Mgr. Elena Průchová
ředitelka školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V ZŠ A MŠ POLEVSKO
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Polevsko stanoví následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole ve školní roce 2014/2015 v p řípadech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu:

1) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a
starší.
2) K 1. 9. 2014 dovrší 4 let.
3) Má v mateřské škole sourozence.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3).

Místo pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 je
Základní škola a mateřská škola Polevsko, p.o. okres Česká Lípa, kancelář ředitelky školy.
Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015
je do 30. dubna 2014 do 12.00 hodin.
Doba podání: Po – Pá od 13.00 – 16.00 hodin
V Polevsku 26. 2. 2014
Mgr. Elena Průchová
ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko

OBECNÍ ÚŘAD POLEVSKO
A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ŘSKÁ ŠKOLA
POLEVSKO
POŘÁDAJÍ

DĚTSKÝ KARNEVAL
V SOBOTU
22. BŘEZNA 2014
od 15.00 do 17.00 hodin

TANEC
SOUTĚŽE
TOMBOLA
NA SÁLE
„Na Křižovatce“ v Polevsku
Prosíme maminky o věnování drobných dárků do dětské tomboly.

Mnohokrát děkujeme.
Vstupné dobrovolné

PENZION POLEVSKO
22.3. MAŠKARNÍ KARNEVAL
KARNEVAL PRO DĚTI Z OBCE A OKOLÍ ZAČÍNÁ OD 15:00

19.4. STAROČESKÁ ZABIJAČKA
SE VŠÍM CO K TOMU PATŘÍ. V 7:00 BUDE JIŽ ZATOPENO POD OVAREM,
ZAHŘEJEME SE DOMÁCÍ MORAVSKOU, VYPEREME STŘÍVKA, VYŽDÍMÁME
A UMELEME HOUSKU, DÁME VAŘIT KROUPY A PAK NABIJEME JITRNIČKY
A JELÍTKA A DÁME POMALU VAŘIT. KDYŽ NĚJAKÁ PRASKNE, NEVADÍ ALESPOŇ
BUDE LEPŠÍ POLÉVKA. VEŠKERÉ PRODUKTY VÁM ZABALÍME SAMOZŘEJMĚ
TAKÉ DOMŮ

30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
TAKÉ SE VŠÍM CO K TOMU PATŘÍ. PRO DĚTI PŘIPRAVENÉ SOUTĚŽE A ATRAKCE,
PRO DOSPĚLÉ STECIALITKY NA GRILU.

7.6. DĚTSKÝ DEN
DĚTI PLNÍ ÚKOLY A DOSTÁVAJÍ DUKÁTY , KTERÉ SMĚNÍ ZA CUKROVINKY. SKÁKACÍ
HRAD A ATRAKCE PRO DĚTI JSOU SAMOZŘEJMOSTÍ.

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

telefon: 487/727731, 606/907688

