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OSMNÁCTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
červen 2014
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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 měsíčně. Poplatek bude fakturován.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  
3. schvaluje
rozpočtové  opatření č. 5 ( z prosince 2013 )  ve výši příjmy 28 000,- Kč, financování ve výši   
28 000,- Kč.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  
4. schvaluje
rozpočet na rok 2014  jako přebytkový,  příjmy ve výši  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 dokončením na objekt za Obecním úřadem 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 na obnovu titanzinkových (bezúdržbových) 
okapových žlabů na Restauraci na Křižovatce, 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 Boháče na rychlou a nebezpečnou jízdu Ing.  Sv. Romanovské, 
pověřilo starostku  k 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                                                                                Martina Rašínová
místostarosta obce                                                                                starostka obce



                               USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 16. dubna 2014

od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí
********************************************************

Zastupitelstvo obce Polevska

20. schvaluje
program zasedání zastupitelstva
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  
18,11 příchod Ing. Sochy a T. Romanovského
21. neschvaluje
variantu (dle studie MMR)  2 B ani 2 A. Doporučuje prověřit variantu 1 (současné vedení 35 kV – 
navrhuje možnost posílení).  Z hlediska ochrany životního prostředí a krajinného rázu je to 
nejpřijatelnější varianta
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
22. schvaluje
přijetí věcného daru od České spořitelny, a.s. 5 ks počítačů do ZŠ a MŠ Polevsko.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
23. schvaluje a pověřuje
uzavření Smlouvy o dílo s firmou ZEPS s.r.o. Lindava na akci „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. Zároveň pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
24. schvaluje a pověřuje
uzavření „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou  EKO-KOM a.s., 
Praha 4“ včetně dodatku. Zároveň pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
25. neschvaluje 
nákup herního prvku na čtyřech pružinách.
Hlasování:      6 pro                 1 proti  (Rašínová)      0 zdržel  
26. schvaluje a pověřuje

2
prodej pozemku p.č.č 842/4 ostatní plocha o výměře 182 m  manželům Polesným, z důvodu narovnání 
skutečného stavu v částce 18 700,-Kč. Záměr prodeje byl vyvěšen  dne 1. 4. 2014. Zároveň pověřuje 
starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel  
27. schvaluje
účast v projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu" realizovaného prostřednictvím Svazku 
obcí Novoborska, který bude financován z programu Přeshraniční spolupráce Cíl3/Ziel3.

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
28. schvaluje a pověřuje
uzavření „Smlouvy“ na zateplení budovy Restaurace na Křižovatce s firmou ENERGY BENEFIT a.s. 
Praha. Dále schválili vypsání výběrového řízení na zateplení budovy Restaurace na Křižovatce. 
Pověřuje starostku k podpisu smlouvy s firmou ENERGY BENEFIT a.s. Praha. Dále pověřuje 
starostku k podpisu  přijmutí dotace.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  



 

 

 

29. schvaluje a pověřuje
uzavření „Dodatek ke Smlouvě mandátní č. 3-13-01“ s firmou Energy Benefit  na opakované 
výběrové řízení  a prodloužení technického dozoru na zateplení budovy ZŠ a MŠ Polevsko, 
zároveň pověřili starostku k podpisu dodatku.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
30. schvaluje a pověřuje

2
směnu pozemků p.č. 787/4 o výměře 40 m  ve vlastnictví obce za pozemek p.č. st. 250 o výměře 14 

2 2m  a pozemek p.č. 787/5 o výměře 26 m  ve vlastnictví pana Pilaře. Směnou pozemků obec získá 
vstup na pozemek p.č.č 787/2. Dále pověřilo starostku k podpisu „Směnné smlouvy“.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
31. schvaluje 
účast na projektu v rámci Svazku obcí Novoborska na podání dotace na zametací techniku na SFŽP.

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  
32. schvaluje 
bezplatné propůjčení parkoviště p.č. 771/3 na akci „Folcikiáda“ ve dnech 27. 6. – 
29. 6. 2014 p. Staňovi.
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel  

V Polevsku 17. 4. 2014

   Jaroslav Hájek                                                                                Martina Rašínová
místostarosta obce                                                                                starostka obce



 
RESTAURACE NA KŘIŽOVATCE 

Obec získala dotaci v částce 2 322 990,- Kč na zateplení budovy Restaurace na 
Křižovatce.  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 vytáp ění 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. 
 

 
Vážení Polevčané 
 
    Jsem rád, že mohu touto cestou oslovit ob čany obce Polevska. Polevsko je krásná 

obec v opravdu krásné lokalitě. Zdálo by se, že pro podnikání v gastronomii naprosto 

ideální stav. Bohužel však situace ve službách v celé republice, samozřejmě krom 

výjimek, je velmi tristní, a schopnost veřejnosti konzumovat nabízené služby je rok od 

roku horší. Polevsko není v tomto ohledu žádnou výjimkou, zejména pokud se zima 

nepovede jako ta letošní a vlek na sjezdovce se nerozjede.  

 

    Ve světle těchto skutečností, bych touto cestou velmi rád pochválil práci Vašeho 

zastupitelstva, které nejen že se o obecní záležitosti stará jako dobrý hospodář, ale ve 

svých strategických plánech a rozhodnutích nemyslí pouze na momentální 

populistický užitek, ale obecní majetek je smysluplně spravován tak, aby sloužil svým 

účelům i pro další generace.  

 

    Starostce a obecnímu zastupitelstvu patří z nedávného a budoucího období velké 

uznání za zajištění investic do zateplení obecních budov. Musím konstatovat, že 

například pro Penzion na křižovatce je náklad na otop a energie v zimě jako byla ta 

poslední téměř likvidační. Pro provozovatele ať již současného, nebo budoucího je 

zateplení výrazná pomoc a možná jediná možnost jak zimu v této situaci bez dluhů 

vůbec přežít. 

     Přeji Vám krásné léto a fajn dovolenou                     

 
 
                     S úctou a pozdravem Jan Dlouhý 

 
 



 
REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU 
 
V měsíci dubnu skončilo zateplení Obecního úřadu včetně výměny několika starých 
oken, výměny dveří, zateplení půdy a odvodnění celého obvodu budovy. 
Zateplení realizovala firma STAVOTERM ČERNÝ Liberec, která 
zrekonstruovala i budovu ZŠaMŠ Polevsko.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASPORT ZELENĚ 
V rámci projektu „Společná řešení pro původní péči o krajinu – evidence stromů“ 
dojde ke dvěma typům průzkumu: 
1) Zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové populace na 
veřejně p řístupných plochách obcí    ( na parcelách ve vlastnictví 
obce ). Průzkum stavu bude zahrnovat i komplexní analýzu stavu 
stromů s návrhem optimálního postupu při jejich ošetření ( stabilizaci ). 
Výstupem bude databáze s údaji o základních plochách, stromech, 
skupinách stromů včetně fotodokumentace a návrhu zásahů.  
2) Návrh lokalit pro výsadbu stromů, spolu s doporučením vhodné 
druhové skladby dřevin 
Uvítáme i nápady občanů. V rámci tohoto pasportu budou posouzeny např. stromy 
na hřišti, při vstupu do obecního lesa na vyhlídce, vrba u potoka a to vše kromě 
ostatních, které se nacházejí na pozemcích obce a stojí především na veřejných 
prostranstvích. Vítáme iniciativu občanů s nápady, kde sázet novou zeleň. 

 
 

 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Opět přinášíme další část z nového občanského zákoníku:  
Ustanovení § 1016-1017 určuje, že plody spadlé ze stromů a keřů na 
sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To 
neplatí, je-li sousední pozemek veřejným. Má-li pro to vlastník 
pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel 
sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, pro 
stromy přesahující výšky 3 m platí přípustná vzdálenost od 
společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní 1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

ZÍSKANÁ DOTACE

Obec získala dotaci na Opravu a poškozené vpusti,výpusti, oprava 
zdí u vodní nádrže na p.p.č. 2 a p.p.č.836/2 ve výši 2 120 000,- Kč. 
Realizace je červen 2014 – dokončení září 2014.



 

 

 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Opět přinášíme další část z nového občanského zákoníku:  
Ustanovení § 1024 
1) Má za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené 
nebo umělé rozhradí mezi sousedními pozemky jsou společné.  
2) Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny 
její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. 
Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí  nebo  co  sousedovi  překáží 
v užívání jeho části. 
 
Ustanovení § 1025 
Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým 
nákladem, co je jeho. 
 
Ustanovení § 1026 
Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou 
rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození 
sousedovi škoda. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí že se hranice 
mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo požadovat opravu nebo 
obnovení rozhrady.  

NOVOBORSKO 

Dne 5.3. 2014 se konalo další jednání svazku obcí Novoborska, 
tentokrát v Kunraticích u Cvikova. Hlavním bodem jednání 
bylo schválení dodavatele na dodávku místních informačních 
systémů v projektu „Varovný protipovodňový systém“. 
Dodavatelem bude firma EMPEMONT s.r.o. Valašské Meziříčí. 
Dále se řešil bod, který se týkal vyhlídek a rozhleden. Kraj 
plánuje dotační finanční prostředky na přípravu projektů. Naše obec se též 
přihlásila do této databáze projektů. Dále se projednávaly Svazkové školy, zejména 
to, jak by se školství mělo a mohlo vyvíjet. Jednání se dotklo i sociálních služeb – jak 
služby fungují, jaká je finanční podpora jednotlivých měst a obcí.  

 
 
 

NOVOBORSKO 

Dne 9.4. 2014 se konalo další jednání svazku obcí Novoborska, 
tentokrát na Svojkově. Na programu jednání byla prezentace 
Státního fondu životního prostředí, prezentace digitálníh o   

povodňového plánu – Dolní Bouzov, úprava Lužickohorské    
magistrály, projekt Původní péče o krajinu, projekt Zažít vrcholy,      
projekt Meziobecní spolupráce. 

 



 

 

 

 

ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA 

 
Obecní úřad Polevsko pořádá  (na přání našich seniorů) zdarma  pro naše obyvatelé 

zájezd do Národního divadla  26. 10. 2014 , na divadelní představení „SLUHA 
DVOU PÁNU“. Zájemci o představení volejte na Obecní úřad 487/727731. Objednáno 
40 vstupenek. 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

Režie: 

Scéna: 

Kostýmy: 

Hudba: Miki Jelínek

Dramaturgie: 

Sluha dvou pánů se odehrává v úzkém rodinném rámci, kde jsou hlavní událostí zásnuby, které 

komplikuje sluha Truffaldino, mazaný a přihlouplý zároveň. Rozehrává komedii záměn a 

nedorozumění, poháněn svým věčným hladem, skrze nečekané peripetie až ke šťastnému konci. 

Obklopují ho tradiční postavy – ustaraný tatík Pantalone, přemoudřelý doktor a jejich 

zamilované děti, dobrodružný pár milenců, hostinský Brighella, služka Smeraldina. 

Truffaldina u nás hraje Miroslav Donutil, který rozvíjí tradici hereckých improvizací k velké 

radosti mnoha diváků. Inscenace je na repertoáru už více než patnáct let let, v červnu 2010 

oslavila neuvěřitelnou 450. reprízu a stále si nachází své početné publikum, které zcela zaplňuje 

hlediště Národního divadla.

Ivan Rajmont

Ivo Žídek ml.

Irena Greifová

Johana Kudláčková

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/ivan-rajmont
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/ivo-zidek-ml
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/irena-greifova
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/johana-kudlackova


BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS, DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ 
PLÁN

 

 

 

 

 

 

 

Obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo dopravy – program 
Obnova místních komunikací po povodních 2013 – II. výzva  na 
opravu (zpevnění)  našich místních komunikací. Jedná se o 
komunikace – u chalupy Kný, pod kostelem směr Ing. Lischka včetně opravy 
propustku, za č.p. 49 (pí Stýblová – směr Ing .Korvas), pod TK směr p. Polma 
včetně jednoho propustku a opravy mostku) a opravu kamenné zdi na parkovišti 
pod kostelem, včetně opravy   cesty   ke     hřbitovu (srovnání + výměna kostek)  a 
prostranství před kostelem. Celkový rozpočet 5 689 990,81 Kč, dotace 4 836 
492,18 Kč. Tato výzva navazuje na podanou žádost v roce 2013, kdy obec opravila 
MK – Pražská ul, u p. Davídka, u p. Bitaly opravu mostku u p.Knytla. 

 
 

 
V současné chvíli byla úspěšně zkolaudována stavba Technického 
zázemí na Polevsku a aktivně probíhá stavba turistických přístřešků a 
instalace laviček. V sobotu 19.4. došlo ke slavnostnímu otevření budovy 
Technického zázemí na Polevsku. Kontrolním orgánem byla odsouhlasena 
soupiska výdajů, byly uznány všechny náklady a byla podána druhá 
žádost o platbu. Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo, že 
poskytne 200. 000,- Kč na projekt Lužickohorské magistrály. Cílem 
je podpora lyžařského běžeckého sportu na tratích v délce 100 km 
v regionu Novoborska. Projekt má zkvalitnit údržbu a provoz lyžařských běžeckých 
tras v této oblasti. Dotace bude použita na náklady spojené s úpravou lyžařských 
tratí.  

 

 

Obec v rámci Svazku obcí Novoborska  získala dotaci na 
„Povodňový digitální plán, včetně bezdrátového rozhlasu“ ve výši 
815 400,- Kč. Bude zpracován digitální povodňový plán, včetně 
umístění čidla (most u p.Knytla) a srážkoměru na zahradě 
Obecního úřadu, samotná realizace bezdrátového rozhlasu bude do 
konce měsíce září 2014.

PODANÁ ŽÁDOST NA OPRAVU MK

LYŽAŘSKÉ TRATĚ NA NOVOBORSKU



 

Byly dokončeny opravy komunikací po povodni na určených místech dle projektové 
dokumentace. Technické řešení jednotlivých komunikací – někde 
povrch asfaltový (Pražská ul.) tam, kde původně byl, někde asfaltový 
recyklát musí mít šanci na přežití. Skutečně není možné na polních 
cestách vytvořit asfaltové povrchy s odůvodněním, že recyklát, 
který tam nyní je, je na nic, protože to traktor okamžitě rozjezdí 
nebo si na ještě neuválcovaném povrchu vyzkoušet školu smyku a 
předvést, jak jsme to špatně vymysleli, že tam jsou hned koleje. 
Nějak se nedá ta práce s reálem už udýchávat, zvlášť když při přípravě 
akce mlčí. Dokázat s principem vítězství, že všechno děláme špatně? Obec, odborná 
firma, odborníci na věci dané apod.? Pokusme se žít alespoň trochu v souladu jeden 
s druhým v rámci a zájmu jak strany obce, tak občanů. Děkujeme moc.  
 

 

 Římskokatolická farnost Polevsko a Obecní úřad 
Polevsko pořádají poutní mši svatou 

15. 6. 2014 v 14,30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Polevsku 

na počest vysvěcení kostela.  
Mši svatou  slouží  děkan litoměřické kapituly  Karel Havelka. 

Zpěvem doprovodí Kytlický chrámový sbor. 

 

 
 

DOTACE Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Obec neuspěla v podané žádosti. Žádost byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v 
rámci programu Podpory obnovy venkova. Podávali jsme žádost spolu se ZŠ a MŠ na 
výstavbu chodníku od návsi ke škole. Na tuto akci jsme již podávali čtyřikrát dotaci, ale 
bohužel neúspěšně. Učinili jsme dotaz na ministerstvo, zda jsme měli 
nějaké chyby v žádosti. Chyby nebyly, ale žádostí bylo za 400 mil. Kč a 
rozdělovalo se pouhých 100 mil. Kč. Hlavním kritériem bylo počet 
obyvatel, hospodářsky slabé oblasti a nezaměstnanost. Byly 
uspokojeny žádosti převážně menších obcí. Je to škoda, zkusíme se s 
žádostí přihlásit (již po třetí do tohoto programu) do avizovaného 
vyhlášení Programu obnovy venkova Libereckého kraje.

OPRAVA KOMUNIKACÍ



PODĚKOVÁNÍ 

Obec Polevsko velmi děkuje firmě STAVOTERM ČERNÝ s.r.o. Liberec 

(zateplení  ZŠaMŠ a Obecní úřad Polevsko), za věnování finanční částky 

na atrakce na „Dětský den 1. 6. 2014“.   

 

 
PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ ZEPS s.r.o. 

 
Obec velmi děkuje firmě ZEPS s.r.o. Lindava, která zakoupila na přání našich dětí 
herní prvek (auto na čtyřech pružinách) za Restaurací na Křižovatce.  
 

   

Mnohokrát děkujeme 



 

Bezdrátový rozhlas v četn ě

 

digitálního povod ňového plánu 
Novoborsko SFŽP 

2/2012

 

  906 000,-        

815 400,- 

1 MMR - Nau čná geologická stezka , 
aneb u číme se i cestou do školy 

1/2014 756 864,-  400 000,- zamítnuto 

2 Podpora obnovy kulturních památek 
prost řednictví obcí s rozší řenou 
působností - M ěÚ Nový Bor „ Statické 
zajištění stávající opěrné zdi“ – II. etapa

 

 

1/2014   250 000,-  190 000,- vyhověno 

3 Snížení energetické náročnosti budovy 
Restaurace na Křižovatce 
Opera ční program Životní prostředí, 
výzva č. 50 výzva OPŽP

 

8/2013 3 872 000,- 2 322 990,- vyhověno 

4 Obnova obecního a krajského majetku 
po živelních pohromách v roce 2013 
Oprava poškozené vpusti,výpusti, 
oprava zdí u vodní nádrže na p.p. č. 2 
a p.p. č.836/2

 
 

10/2013 2 360 000,-  2 120 000,- vyhověno 

5 Svazek obcí Novoborska 
Operačního programu pro přeshraniční 
spolupráci Cíl 3/ Ziel 3 Česká republika 
- Sasko (ZIEL3/C/2.2.00/11.00303), 
Zažít vrcholy / Höhepunkte Erleben

 

žádáno 
v roce 
2011 
realizace 
2013- 
2014 

 

vyhověno 

6 SFŽP – zametací technika 5/2014 2 500 000,- 2 250 000,  není 
rozhodnuto 

7 Fond Solidarity – KÚLK  4/2014 551 883,- 551 883,- 

8 Soutěž Vesnice roku – soutěžíme o 
bílou stuhu 

2/2014 
  

9 Ministerstvo dopravy – program 
Obnova místních komunikací po 
povodních 2013 (Modernizace MK 
včetn ě propustku…) 

5/2014 5 689 990,81 4 836 492,18 

10 SFŽP Zelená stuha -  Úprava 
prostranství za TK v četně  výsadby, 
rekonstrukce cesty za TK 

5/2014 400 000,- 400 000,-  

 

 

DOTACÍ ( 2014)

 

 

č. název akce kdy 

podáno 

celkové 

náklady 

dotace výsledek 
 

Snížení energetické náročnosti 
budovy OÚ 
Operační program Životní prostředí, 
výzva č. 35. výzva OPŽP 

2/2012

 

  980 394,-     550 874,-  

 

Ministerstvo obrany, odbor pro 
válečné hroby 

1/2013 128 562,50 100 000,- 

 

Program resortu školství, mládeže a 
zaměstnanosti,4.1Podpora 
volno časových aktivit 
„Volno časové aktivity v obci 
Polevsko“ 

7/2013

 

68 000,-    28 000,- 

PŘEHLED PODANÝCH ZÍSKANÝCH 

vyhověno
realizace
2014

vyhověno
realizace
2014

vyhověno
realizace
2014

vyhověno
realizace
2014

není rozhodnuto 

technické zázemí
na Jedličné
pro SKI

technika na
údržbu
lyžařských
tratí

přístřešky 

není 
rozhodnuto 

vyhověno 



K 31. 12. 2014 obec musí vyú čtovat 

následujících 12 akcí: 

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ

 

Operační program Životní prostředí, výzva č. 35. 
výzva OPŽP 

  980 394,- 

 

   550 874,- 

 

Ministerstvo obrany, odbor pro válečné hroby

 

128 562,50

 

100 000,-

 

Program resortu školství, mládeže a 
zam ěstnanosti,4.1Podpora volnočasových aktivit 
„Volnočasové aktivity v obci Polevsko“

 
68 000,-

 

28 000,-

 

Bezdrátový rozhlas  včetně povodňového plánu 
Novoborsko SFŽP 

  906 000,-

 

       815 400,-

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví 
obcí s rozšířenou působností - MěÚ Nový Bor

 

„Statické zajištění stávající opěrné zdi“ – II. etapa

 

 
  250 000,-  190 000,-

 

Snížení energetické náročnosti budovy Restaurace 
na Kř ižovatce 
Operační program Životní prostředí, výzva č. 50 výzva 
OPŽP 

4 170 265,- 2 322 990,-

 

Obnova obecního a krajského majetku po živelních 
pohromách v roce 2013 
Oprava poškozené vpusti,výpusti, oprava zdí u 
vodní nádrže na p.p. č. 2 a p.p. č. 
836/2

 
 

2 360 000,- 2 120 000,-

 

SFŽP – zametací technika  2 500 000,- 2 250 000, 

 

Fond Solidarity – KÚLK (spoluú časti na I. etap ě

 

povod ň ových škod)
580 883,-

 

580 883,-

 

Sout ěž Vesnice roku – sout ěžíme o bílou stuhu 
 

Ministerstvo dopravy – program Obnova místních 
komunikací po povodních 2013 ( Modernizace MK 
vč etn ě  propustku, mostku…) – II. etapa 

5 689 990,81 4 836 492,18

 

SFŽP Zelená stuha -  Úprava prostranství za TK 
vč etn ě  výsadby, rekonstrukce cesty za TK

400 000,-

 

400 000,- 

 

Dotační program Ministerstva dopravy „Obnova MK 
a dalších staveb v majetku obce  „ – I. etapa 

2 934 591

 

2 494 000,

 

CELKEM 
16 688 639,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYPALOVÁNÍ TRÁVY 

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní 
úklid po svém. Namísto pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy 
a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání 
nebezpečné, ale poškozují tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je 
vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o ochraně 
přírody a krajiny, dále zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. 
Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům ale také k tisícům 
organismů, pro které může být kousek trávníku domovem. 
 

 

 

 
Veřejný pořádek, opatření k  jeho zabezpečení a čistota v obci patří k činnostem, které 
se každá obec snaží dodržovat ke spokojenosti všech. Do těchto činností patří 
samozřejmě i údržba – sekání pozemků ve vlastnictví obce a mnoho jiných úkolů, 
které se obec snaží plnit. Když si uděláte po obci procházku, můžete sami posoudit, 
jak si kdo plní své povinnosti a jak se ostatní chovají k veřejnému prostranství. Trvalé 
parkování aut na místních komunikacích, opatrnost posekat nepatrný travnatý 
proužek před svým plotem, bez povolení užívat účelové cesty ke skládkování 
materiálu bez povolení, odvoz posekané trávy na pozemky obce, které nejsou vedeny 
jako komposty.  S podivem je, že když se tyto činnosti v naší obci dějí, že si pak 
uživatelé po sobě ani neuklidí a vůbec je nenapadne, že když už cesty užívají, stálo by 
za to je aspoň posekat a nečekat až to udělá obec.  
Za zmínku pak naopak stojí krásně upravené parčíky, posekané 
prostranství ve vlastnictví obce, které občané udržují třeba právě proto, 
že to chtějí mít před svým plotem upravené, neřeší a nečekají, zda ten 
proužek poseká obec. Těm všem patří VELKÝ DÍK!!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
ČISTOTA V OBCI



 

Nedělní klid a sváteční klid je k řesťanská nábožensko-sociální tradice, v některých 
státech též oficiální veřejnoprávní opatření spočívající v zákazu určitých činností. 
Už v roce 321 nařídil římský císař Konstantin I. Veliký dodržování nedělního klidu 
s výjimkou rolnických prací. Nedělní klid zavedl také císař Josef II. v habsburské 
monarchii. V roce 1835 bylo zakázáno vypravovat na železnici nákladní vozy o 
nedělích a svátcích před devátou hodinou ráno. Od roku 1885 obsahoval rakouský 
živnostenský ř ád ustanovení, že v neděli má být přerušena veškerá živnostenská 
činnost s výjimkou čištění a udržování živnostenských místností a zařízení; 
jednotliví ministři však mohli dovolit živnostenskou činnost v neděli s přihlédnutím 
k charakteru jednotlivých živností, jestliže nebylo možné provozování živnosti 
přerušit nebo pokud to vyžadovaly potřeby konzumentů nebo veřejné dopravy. 
Takto byla povolena činnost ve 28 oborech včetně obchodu. (wikipedie, otevřená 
encyklopedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Bln%C3%AD_klid ) 
 
Obecně závazné předpisy našeho státu žádné obecné nedělní omezení neobsahují. 
Český zákoník práce stanovuje příplatky za práci ve svátek a v neděli.  
 
Mnoho z nás se jistě p řipojují k iniciativě za víkendový klid v obci. Když se 
zamyslíme, jak protivné je sousedovi naše víkendové řádění se sekačkou, nahlas 

puštěné rádio a neustále v kteroukoliv denní a noční dobu 
štěkající pes. Musím zmínit i druhou stránku věci  – víkendové 
chalupaření, neovlivnitelnost počasí, když se zrovna chystám 
pracovat na zahradě, zákonná povinnost posekat své pozemky 
minimálně dvakrát do roka, nepřetržité směnové provozy, kde 

pracují i naši občané.  
 
Vše je jen o ohledu ke svému okolí. Bude fajn, když si tradici nedělního 
klidu začneme alespoň uvědomovat a snažit se ji v rámci možností 
dodržovat.  

 
 

 

  

Obec Polevsko se již po páté v letošním roce  přihlásila do soutěže Vesnice roku 2014. Cílem 
soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se 
snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale i  rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského 
života v obci. Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu 
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Mezi hodnotící kritéria patří: 
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a 
obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie.

NEDĚLNÍ KLID

VESNICE ROKU 2014



 

Naše obec v roce 2013 v soutěži získala ocenění „ZELENOU STUHU“. Toto 
ocenění je spojeno s finanční dotací ve výši 400 000,- Kč, která může být využita 
v rámci Programu Ministerstva životního prostředí, nebude podmíněna žádným 
vlastním podílem obce.  

 

Všem, kteří se podílejí na zvelebení obce a obzvláště těm, kteří připraují hodnotitelské komisi 
příjemný zážitek patří velký dík!

23. 6. 2014. obec navštíví hodnotitelská komise a bude  hodnotit naší obec.

Obracíme se na Vás proto opět s velikou prosbou, jestli byste se před tímto termínem neporozhlédli 
pozorněji okolo svých domečků a chaloupek a popřípadě neposekali trávu, zastřihli živý plot či 
zametli před vchodem nebo vyzdobili okna svých domků. Jak víme, z maličkostí jsou velké věci. 
Pokud naše vesnička uspěje, bude to zásluhou nás všech. Takže Vám předem děkujeme a 
zdůrazňujeme, že to není nařízení, ale veliká prosba.

Kravaře, Polevsko, Prysk, Ralsko, Zahrádky, Albrechtice v Jizerských horách,  Pulečný, Rádlo, 
Zlatá Olešnice, Bílý Potok, Dlouhý Most, Osečná, Pěnčín, Bozkov, Karlovice, Kruh,
Mříčná, Tatobity, Všeň

Celkem do této soutěže se přihlásilo  306 obcí z celé naší republiky.

Zlatá  stuha          - vítězství v kraji 
 -  za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

        -  za péči o zeleň a životní prostředí 
-  za společenský život 

Bílá stuha            -  za činnost mládeže 

Ocenění za rozvoj venkova 
Skokan roku 
Cena naděje pro živý venkov 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova, kategorie A  
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova, kategorie C 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny –
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky 
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) 
Diplom za příkladnou občanskou pospolitost 
Diplom za péči o zázemí pro volnočasové aktivity 
Diplom za protipovodňová opatření 
Diplom za vzornou péči o seniory 
Diplom za aktivní přístup k sociální integraci 
Diplom za péči o historický odkaz obce

Oranžovou stuhu
Zelená stuha
Modrá stuha         

V letošním roce se v Libereckém kraji do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 19 obcí:



 
 

Hokejisté se vrátili z Mistrovství světa, které se konalo v Minsku, 
v Bělorusku. Z letošního mistrovství světa v ledním hokeji připravila 
Česká televize rekordních padesát dva televizních utkání. Přestože 
jsme mohli shlédnout neskutečně dramatických a zajímavých zápasů, 
které nám naši hokejisté předvedli, nepodařilo se jim na medaili 

dosáhnout a skončili s bramborovou medailí, tedy na čtvrtém místě. 
Hokejistům byli osobně fandit v Bělorusku i naši občané, kteří hájili barvy a vlajku 
naší země, ani to k lepšímu než čtvrtému místu nepomohlo. Nevadí, třeba se zadaří 
příští rok. Hráči se v médiích vyjádřili, že nadšení nejsou, ba naopak, velmi 
zklamaní a svorně všichni tvrdí, že bez gólů se vyhrát nedá. Pořád to byl letos větší 
úspěch než minulý rok, kdy byli vyřazeni už ve čtvrtfinále. Hokeji zdar, sundáme 
české vlaječky z okýnek aut a budeme se těšit na třeba lepší příští rok.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Svaz důchodců  České republiky, pod záštitou člena rady KÚ LIBEREC pana
Mgr. Petra Tulpy pořádal Krajskou konferenci dne 28.května 2014 od 13.00 hod,
v Liberci na Krajském úřadu.  Za obec Polevska byli pozvání paní Chlumská Marie 
(předsedkyně Svazu důchodců Polevsko)   a Martina Rašínová. 
Paní starostka byla oceněna za podporu „Polevského svazu důchodců“ a převzala z rukou 
pana Mgr. Petra Tulpy poděkování (květinu a knihu o Libereckém kraji).   
Tímto děkuji i za polevské seniory za podporu naší činnosti,  jak paní starostce, tak i 
celému zastupitelstvu obce Polevska.

Marie Chlumská     

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2014

KRAJSKÁ KONFERENCE  SVAZU DUCHODCU ČR



 

                                    

 

 
V měsíci květnu významná jubilea oslavili: 

 
Hlavničková Jaroslava 

Holá Lenka 

 
V měsíci červenci významná jubilea oslaví: 

Hlavnička Bohumil 
Tenenková Ivanka 

 
V měsíci srpnu oslaví významné jubilea: 

EISNEROVÁ
 

MARIE 100 let 
Padělková Anna 85 let 

Eichlerová Jana 
Tejnar Jaroslav  
Boháčová Dana  

 Srdečně blahopřejeme

 

 
 
 

 
 

 

 
                      

Přeji Vám všem krásné léto, ať už se vydáte do dalekých krajů, na vršky  
 hor nebo zůstanete na zahradě s knížkou v ruce pod jabloní.  

Krásné zážitky a  spoustu slunce.  
Dětem pak pohodové prázdniny, paním učitelkám  

spoustu relaxu.   

 
 

 

                                    

S  pozdravem               

                                        

       dosavadní starostka obce 

                                  

Martina Rašínová 

 

                                           



            

                                                               

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID datové schránky:   v2ub435 

úřední hodiny úř adu: PO a ST  08,00 hod. – 17,00 hod.   

bankovní spojení:  18629421/0100 KB Nový Bor 

 

telefon:  487/727731, 606/907688 

 

 

 

 


