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OBEC Polevsko, Sbor dobrovolných hasičů 

Skalice u České Lípy, Restaurace na Křižovatce 

POLEVSKO, ZŠaMŠ Polevsko 

Vás srdečně zvou na 

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI A 1. DĚTSKOU 

HASIČSKOU ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNU NA 

POLEVSKU 

dne 5. 9. 2014 od 15,00 hod. za Restaurací na Křižovatce v Polevsku 

Program: 

- diskotéka  

- soutěže 

- atrakce pro děti 

- ukázka hasičské techniky 

-    večerní opékání (buřty, chléb, limonáda, hořčice zajištěno pro děti) 

- 21,00 hod. 1. dětská hasičská fontána – mladí hasiči z Českolipska 

- ohňostroj 

- tanec 

 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu ! 



USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 25. června 2014 

od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 

******************************************************** 
Zastupitelstvo obce Polevska 
33. schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   

18,06 h. příchod Ing. Sochy 
34. schvaluje a pověřuje 
podepsání „Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-

4004537/001 CL _Polevsko, p.p.č. 787/1, příp. NN“ s ČEZ Distribucí a.s. Děčín,  za 

jednorázovou náhradu ve výši 10 000,- Kč. Zároveň pověřili starostku k podpisu 

smlouvy. 

Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

35. schvaluje a pověřuje 

podepsání „Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-

4004748/S002CL _Polevsko, p.p.č. 356/6, příp. NN“ s ČEZ Distribucí a.s. Děčín za 

jednorázovou náhradu ve výši 10 000,-Kč.  Zárove ň  pov ěřili starostku k podpisu 

smlouvy. 

Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

36. schvaluje  
uhrazení zakoupení plovoucího čerpadla včetně  zapušt ění nádrže (odvodnění sklepa 

Obecního úřadu) firmě Stavoterm Černý s.r.o.Liberec. 

Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

37. neschvaluje  
prodej části pozemku p.č.č 817/4 pí E. Vimmerové 

Hlasování:      4 pro                 0 proti                   2 zdrželi (P. Ziml, Ing. T. Socha)   

38. schvaluje  

účetní závěrku a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Polevsko  s přebytkem 28 995,85 Kč. 
Dále schválili převod hospodářského výsledku ve výši 10 000,-Kč do fondu odměn ZŠ 
a MŠ Polevsko a 18 995,85 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Polevsko. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

39. schvaluje  
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polevsko za r. 2013 s výhradou " a 

závěrečný účet a přijali následná opatření: závěrečný účet bude v příštích letech 

obsahovat náležitosti uložené zákonem. Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN v odlišné 

podobě, došlo z důvodu dodatečného zařazení částky poplatku za hrobová místa. 

Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

40. schvaluje 
účetní závěrku obce za rok 2013 (příloha „Protokol o schválení účetní závěrky za rok 

2013) 

Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

41. neschvaluje  

přijetí dotace na otopnou soustavu v ZŠ a MŠ Polevsko z důvodu velkého podílu obce. 

Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   



42. vzalo na vědomí  

podání žádosti 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. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

43. vzalo na vědomí  

podání dotace na Ministerstvo dopravy – fond solidarity. Fond solidarity byl otevřen 

v návaznosti na „Povodňové škody červen 2013“, jedná se o možnost vrácení 

spoluúčasti obce. Obec Polevsko získala dotaci ve výši 2 494 000,-Kč. Vlastní 

spoluúčast obce 551 833,- Kč. Výsledek podané dotace obec obdrží cca v září – říjnu 

2014. 

Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

18,44 příchod T. Romanovského 

44. schvaluje  

počet členů zastupitelstva obce Polevsko na volební období 2014 – 2018 ve výši 11 

členů. 

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

45. schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1  - příjmy, 832 736,96 Kč , výdaje 1 596 680,84 Kč, 

financování  763 943,88 Kč. 

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

46. neschvaluje 

prodej dlažebních kostek umístěné za Obecním úřadem za částku. 

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

47. schvaluje 

finanční příspěvek (z odměn zastupitelů, kterých se vzdali) na řečový procesor pro 
Adélku Brabencovou ve výši  cca  5 000,- K č. Doporučili kontaktovat pí 
Neumannovou (maminka Adélky), aby předložila dosaženou výši sbírky a v případě 
nepokrytí nákladů na naslouchadlo, bude navýšen finanční dar až do výše 20 000,- 
Kč. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

48. schvaluje 

částku ve výši   10 000,- Kč na pořízení územní studie na plochu s označením Z 7 dle 
ÚP Polevsko. Současně schvaluje podání žádosti o pořízení územní studie na plochu 
s označením Z7 dle ÚP Polevsko na M ěÚ Nový Bor, stavební úřad a úřad územního 
plánování, který bude pořizovatelem výše uvedené územní studie. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

49. schvaluje 

finanční příspěvek (z odměn zastupitelů, kterých se vzdali)  ve výši 5 000,- Kč 

Novoborským mažoretkám za skvělou prezentaci obce při příležitosti „Vesnice roku“. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   



50. schvaluje 

uzavření „Smlouvy o dílo“ na „Opravu pomníku padlým občanům obce Polevsko v 1. 

světové válce“ s Kamenictvím, David Machač, Skalice u České Lípy. 

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

 

V Polevsku 26. 6. 2014 

 

   Jaroslav Hájek                                                                                Martina Rašínová 

místostarosta obce                                                                                starostka obce  

 

                              USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 9. července 2014 

od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 

******************************************************** 
Zastupitelstvo obce Polevska 
51. schvaluje 
program zasedání zastupitelstva 
Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   

52. schvaluje a pověřuje 
prodej pozemku p.č.č  109/12 o výměře 124 m2 manželům L.a M. W. za 100,- Kč /1 

2m .  Zároveň pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   

53. schvaluje a pověřuje 

uzavření Smlouvy o dílo na „Snížení energetické náročnosti budovy hostince v obci 

Polevsko“ s firmou Stavoterm Černý s.r.o., Liberec za 4 101 755,- Kč. Zároveň pověřili 

starostku k podpisu Smlouvy o dílo. 

Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   

54. pověřilo  
finanční výbor k výběru nejvhodnější nabídky na akci na „Úpravu prostranství 

v centru obce Polevsko, včetně zpevnění cesty pod tenisovými kurty“. 

Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel   

55. schvaluje  
„Zprávu o uplatňování územního plánu Polevsko“. 

Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  

56. neschvaluje  
prodej přední radlice panu Tůmovi ze Cvikova. 

Hlasování:      5 pro                 0 proti                   0 zdržel  

 

V Polevsku 10. 7. 2014 

   Jaroslav Hájek                                                                                Martina Rašínová 

místostarosta obce                                                                                starostka obce 



                                  ZÁPIS 
ze zasedání zastupitelstva obce Polevsko konaného dne 11. srpna 2014 

od 18,00 hod. v zasedací místnosti v přízemí 

******************************************************** 
Přítomní zastupitelé : 

Rašínová Martina, Jaroslav Hájek, Mgr. Průchová Elena,  Lenka Panušková, ,Ing. 

Socha, Petr Ziml 

18,02 příchod p. Tomáše Romanovského 
Hosté: Zdeněk Korvas 
1.    Zahájení 
2.    Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.    Kontrola úkolů  
4.    Revokace usnesení č. 52 
5.    Výběrové řízení Zelená stuha 
6.    Restaurace na Křižovatce 
7.    Různé 
8.    Diskuse 
8.    Závěr 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé schvalují program zasedání zastupitelstva. 
Hlasování:      6 pro                 0 proti                   0 zdržel   

18,02 příchod T. Romanovského 
2. Volba zapisovatelů a ověřovatele zápisu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Polevsko  určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáš Socha a Tomáš 
Romanovský a zapisovatelem Martinu Rašínovou 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

 
3.   Kontrola úkolů: 

Na zastupitelstvu 25. 6. zastupitelé pověřili Mgr. Průchovu k získání informací 

ohledně fin. prostředků na vyřešení navýšení oplocení. Byly osloveni tři firmy , je 

potřeba oplocení přesně změřit. Firmy dodají pouze síť a obec musí zajistit realizaci 

položení sítě. 

4. Revokace usnesení č. 52 

Na minulém zastupitelstvu zastupitelé schválili žádost manželů L. a M. W. - prodej 

pozemků p.č.č 109/12 o výměře 124 m2 – TTP  

Manželé W. odstoupili od žádosti. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelé projednali a schválili revokaci usnesení č. us. 52 ze dne 9. 7. 2014  

Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

5. Výběrové řízení Zelená stuha 
8. 7. bylo vypsáno výběrové řízení na „Úpravu prostranství v centru obce Polevsko, 
včetně zpevnění cesty pod tenisovými kurty“.  30. 7. 2014 finanční výbor vyhodnotil 
došlé nabídky: 



1) René Soukup, Prácheň 119, Kamenický Šenov 

2) UNILES a.s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk 

3) HiT FLORA s.r.o. , Vítězství 2016, 405 02 Děčín XXXI - Křešice 

Finanční výbor vyloučil uchazeče z výběrového řízení k výše uvedené veřejné 

zakázce : René Soukup, Prácheň, Kamenický Šenov 

Odůvodnění:  

Nabídka uchazeče nesplňovala požadavky stanovené výzvou - uchazeč nedoložil 
vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, nevyplnil všechny položky ve výkazu 
výměr, nedoložil oprávnění k podnikání na přípravné a dokončovací práce a nedoložil 
krycí lis nabídky. 

Hodnocení kritéria Nabídková cena 
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové 
ceny: 
 
UNILES, a.s.                423.835,60,-Kč bez DPH     521 841,- Kč s DPH 
HiT FLORA s.r.o.    487.078,40,-Kč bez DPH     589 364,90 Kč s DPH 
Finanční výbor doporučuje uzavřít  Smlouvu o dílo s firmou UNILES, a.s. , 
Jiříkovská 832/1  Rumburk . 
Návrh usnesení: 
Zastupitelé projednali a schválili  uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Úpravu prostranství 
v centru obce Polevsko, včetně zpevnění cesty pod tenisovými kurty“ s firmou 
UNILES, a.s. , Jiříkovská 832/1  Rumburk  , zároveň pověřili starostku k podpisu 
smlouvy.  
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

6. Restaurace na Křižovatce 
Z důvodu úpadku úrovně Restaurace na K řižovatce bylo svoláno jednání s nájemcem 
Restaurace na Křižovatce s panem J. Dlouhým ve věci ukončení nájmu. Po vzájemné 
dohodě obec navrhla ukončení nájmu s panem Dlouhým k 31. 8. 2014 – doba 
výpovědi je tříměsíční. Současně uvést kotelnu do původního stavu. Zastupitelé 
projednali vyhlášení nového výběrového řízení od 1. 9. 2014 za těchto podmínek: 

- oprávnění k provozování hostinské činnosti  

- konkrétní podnikatelský záměr 

- doložení bezdlužnosti pojišťoven, OSSZ a FÚ 

- nájemné 10 000,-Kč měsíčně, ovšem po dobu prvních 4 měsíců bude nájemné 

sníženo na 6 000,- Kč tj. od 1. 12. 2014 – 31. 3. 2015 
- složení kauce ve výši tříměsíčního nájmu tj. 30 000,-Kč 

- doložení bankovní jistoty ve výši 300 000,-Kč 

- praxe 

- reference 

Návrh usnesení: 
Zastupitele projednali a schválili výpověď z nájmu Restaurace na Křižovatce s panem 
Janem Dlouhým od 1. 9. do 25. 9. 2014. Žádají uvést kotelnu do původního stavu. 
Současně schválili vyhlášení nového výběrového řízení na pronájem Restaurace na 
Křižovatce  za těchto podmínek: 

- oprávnění k provozování hostinské činnosti  

- konkrétní podnikatelský záměr 



- doložení bezdlužnosti pojišťoven, OSSZ a FÚ 

- složení kauce ve výši tříměsíčního nájmu tj. 30 000,-Kč 

- doložení bankovní jistoty ve výši 300 000,-Kč 

- praxe 

- reference 

Na následujícím zastupitelstvu budou hodnoceny došlé nabídky na pronájem 
Restaurace. 
Hlasování:      7 pro                 0 proti                   0 zdržel   

7. Různé 

a) starostka informovala zastupitelé o šířené lživé informaci po obci opozicí, která 

kandiduje do zastupitelstva obce, jejímž obsahem je, že starostka zpronevěřila 

1 mil korun fotbalistům (PV FC Polevsko), za které by mohl fotbalový svaz 

opravit kabiny.  

Pro vysvětlení:  

Obec na přání občanů chtěla opravit místní komunikaci (Jedličná), byl vypsán 

dotační titul, ale dle podmínek SZIF muselo žádat sdružení tj. PV FC Polevsko 

nikoliv obec. Po vzájemné dohodě s PV FC Polevsko došlo k podepsání 

„Partnerské smlouvy“ a domluvě, že obec připraví veškeré písemné podklady 

k podání žádosti o dotaci. Opravila se komunikace, obec půjčila na 

předfinancování projektu PV FC 921 495,- Kč, doloženo „Partnerskou 

smlouvu a usnesením č.  28 ze dne 5. 6. 2013“ viz příloha zápisu. Po 

následném vyúčtování  dotace - PV FC Polevsko finanční prostředky vrátil  na 

účet obce. Z toho vyplývá, že k žádné ztrátě fin. prostředků obce nedošlo a 

pokud se tato nepravdivá informace či jiné obdobné budou objevovat, bude 

starostka postupovat tak, že bude podáno trestní oznámení pro trestný 

čin pomluvy. 

Komentář starostky: 

Opozice má právo kandidovat a vyjadřovat své názory, ovšem musí mít 

důkazy a ne, pouze pomluvy a lži. Je to velmi smutné, když se budoucí 

kandidáti do zastupitelstva obce, takto chovají. Bohužel, i takoví lidé jsou 

mezi námi. 

Pokud někdo bude na pochybách o špatném hospodaření obce, není nic 

snazšího než navštívit starostku a požádat vysvětlení, či nahlédnutí do 

účetnictví. 

Dotaci získat je obtížné, ale ještě obtížnější je řádné vyúčtování dotace bez 

porušení rozpočtové kázně. 

 

V Polevsku dne 12. 8. 2014 

 

Ověřovatelé zápisu:                Ing. Tomáš Socha                 Tomáš Romanovský 

 

    Jaroslav Hájek                                                                    Martina Rašínová 

místostarosta obce                                                                     starostka obce 

 







 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Proč podporujeme Jiřího Voseckého jako 
kandidáta do Senátu 

Jiří Vosecký 
starosta obce Okrouhlá 

předseda Svazku obcí Novoborsko 
člen rady Euroregionu Nisa 

 v politice prosazuje společnou práci napříč politickým spektrem 

 žije a pracuje v tomto regionu mnoho let a jsou za ním vidět 
výsledky, např. boj o záchranu Lužických hor před záměrem 
firmy ČEZ vést vysoké napětí 110 kV chráněným územím  

 mů že využít dlouhodobé zkušenosti člena rady Euroregionu Nisa 

 jako starosta malé obce a předseda svazku obcí Novoborska má 
bohaté zkušenosti z příhraniční spolupráce a z čerpání dotací 
z Evropských fondů, např. projekt „Zažít vrcholy“, vybudování 
sportovních hřišť v obcích a městech Novoborska 

 prosazuje rozpočtové určení daní na principu všem stejně 
Marcela Novotná, starostka obce Nový Oldřichov 
Ing. Kateřina Jonáková, starostka obce Svor 
Jan Sviták, starosta obce Prysk 
Ing. Petr Ulrich, starosta obce Radvanec 
Martina Rašínová, starostka obce Polevsko 
 
Za lidi by měly mluvit činy a ne plamenné projevy a prázdná slova. Je málo lidí, u 
kterých se Vám místo spousty slibů a dlouhých debat o nereálných plánech dostane 
přímé pomoci a konkrétních dokončených projektů a záměrů. Pokud hledáte člověka, 
u kterého tomu tak bezezbytku je, tak se obraťte v Okrouhlé na pana Voseckého. Měla 
jsem to štěstí, že jsem již před lety dostala možnost s ním spolupracovat a dodnes 
jsem mu za mnohé vděčná. I to je důvod proč dnes ani vteřinu neváhám s vyslovením 
důvěry a jasné podpoře nejen přímo jeho osobě, ale i projektům, za kterými stojí a 

které osobně realizuje.  Neslibuje nesmysly, pracuje a za dobu jeho p ůsobení 
v komunální politice je za ním vidět tolik práce, že by se za ni nemusel styd ět ani celý 
aparát městského úřadu. Prostě č lověk na pravém místě, u kterého se nemusíte bát 
zklamání a jasná volba pro náš region.  



 
Když už se rozhodneme jít k volbám, pak chceme volit někoho, komu má smysl náš 
hlas dát. Někoho, kdo přinese něco nejen našemu regionu, městu, obci, ale i nám 
osobně. Hledat v záplavě p ředvolebních slibů a hesel skutečné osobnosti a ne jen 
nastrčené figurky je leckdy nadlidský výkon. Jasnou a nezpochybnitelnou výhodou 
pro obyvatele Českolipska je v letošních senátních volbách fakt, že se ke kandidatuře 
rozhodl předseda Svazku obcí Novoborska a starosta obce Okrouhlá pan Jiří 
Vosecký. Jen velmi obtížně bychom v našem regionu hledali obec, či město, kde 
zástupcům jeho vedení a samotným občanům nebylo ať už ve větších, či menších 
problémech z jeho strany pomoženo. Je to osoba, za kterou mluví činy, výsledky 
práce, hmatatelná pomoc a ne jenom sliby, které slýcháváme před každými volbami. 
Proto má zcela bez diskuze můj hlas a veřejnou podporu. Pro naši obec 
dopomohl získání finančních prostředků na zateplení ZŠaMŠ, Obecního úřadu, 
Restaurace na Křižovatce, vybudování dětského hřiště u ZŠaMŠ, včetně herních 
prvků, zázemí pro SKI Polevsko, bezdrátový rozhlas včetně povodňového plánu 

 
Martina Rašínová 

 

 

 

Liberec, 24. 6. 2014 

TZ: Starostové pro Liberecký kraj vysílají do boje o Senát Jiřího 
Voseckého 
Na podzim letošního roku se kromě komunálních voleb konají i volby do Senátu PČR. Sněm 
SLK schválil v prosinci 2013 jako svého kandidáta ve volebním obvodu Česká Lípa pana 
Jiřího Voseckého . Starostové pro Liberecký kraj tak vysílají do senátního boje svého 
dlouholetého člena, který byl i místopředsedou hnutí. Této pozice se ale na jaře letošního roku 
vzdal právě proto, aby se mohl naplno věnovat předvolební kampani do senátních voleb. 
„Mým krédem vždy bylo, že namísto velkých slov a frází by za každým, kdo pracuje 
v jakékoliv volené funkci, ať na úrovni komunální, krajské, či politiky nejvyšší, měly být vidět 
výsledky jeho práce“, říká Jiří Vosecký, který p ůsobí jako starosta Okrouhlé již od roku 1996. 
Kromě toho je Jiří Vosecký i p ředsedou Svazku obcí Novoborska a také členem rady 
Euroregionu Nisa. 
Jiří Vosecký má za sebou podporu řady starostů a starostek v regionu. „Jiří Vosecký 
v politice prosazuje společnou práci napříč politickým spektrem, a proto ho podporuji“, říká 
Jan Sviták, starosta obce Prysk, a Petr Ullrich, starosta obce Radvanec, dodává: „obtížně 
bychom hledali někoho v našem regionu, komu odmítl pomoc, ať je to starosta, zastupitel 
nebo občan“. Marcela Novotná, starostka obce Nový Oldřichov, Martina Rašínová, starostka 
obce Polevsko, a Kateřina Jonáková, starostka obce Svor, podporují Jiřího Voseckého proto, 
že „jako starosta má zkušenosti z přeshraniční spolupráce a z čerpání dotací z Evropských 
fondů, např. projekt „Zažít vrcholy“ nebo vybudování sportovních hřišť v obcích a městech 
Novoborska. 

Senát patří mezi instituce, které bychom neměli opomíjet, chceme přeci, aby nás zastupovali 
ti nejlepší. „Jsem velmi rád, že máme svého kandidáta, který má maximální důvěru členů a 
podporovatelů SLK. Jiří Vosecký pracuje velmi dlouho na komunální úrovni, má ty nejlepší 
předpoklady a zkušenosti, aby se stal na podzim tohoto roku senátorem“, uzavírá předseda 
SLK, 
Marek Pieter. 
Termín voleb do obecních zastupitelstev a zároveň do Senátu ve volebním obvodu 
Česká Lípa je 10. – 11. října 2014. 

 

Marek Pieter, předseda SLK 

 



 
 

 

JIŘÍ VOSECKÝ – VÁŠ KANDIDÁT NA SENÁTORA
„Chci pomoci tomu, aby zákony sloužily k lepšímu životu lidí.“

Jiří Vosecký 
starosta obce Okrouhlá, kandidát na senátora za SLK 
e-mail: Info@JiriVosecky.cz  
web: www.jirivosecky.cz  
mob: 721 716 194 

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje: 
„10. a 11. října 2014 se bude rozhodovat také o obměně jedné třetiny Senátu. V Libereckém kraji se
 bude volit v senátním obvodu Česká Lípa.
Podporu většiny starostek a starostů má náš kandidát pan Jiří Vosecký. 

-Dlouholetý starosta Okrouhlé na Českolipsku, člen Rady Euroregionu Nisa a předseda Svazku obcí
Novoborska. V posledních čtyřech letech prosazoval projekty na obnovu hasičské techniky v rámci
Česko - Saského programu Cíl 3. Člověk, který Českolipsko a problémy jeho obyvatel zná.“

Stále více mám pocit, že politici bez kontaktu s běžnou 
komunální politikou schvalují zákony od zeleného stolu a 
jsou přesvědčeni, že to, co vymyslí, musí také fungovat. 
„My jsme rozhodli a vy si s tím musíte poradit“. Já se 
domnívám, že opak by měl být pravdou, že volení poslanci 
a senátoři by měli svým voličům – občanům vytvářet 
podmínky pro spokojený život a obcím pro jejich rozvoj. 

Proto jsem přijal nabídku Starostů pro Liberecký kraj na 
kandidaturu do senátních voleb za volební obvod Česká 
Lípa. Roli senátora vidím nejen ve spolurozhodování o 
podobě zákonů České republiky, ale také ve využití 
zkušeností a vlivu při řešení konkrétních problémů 
regionu. Domnívám se, že přímá volba dává senátorům 
silný mandát k hájení zájmů volebního obvodu. 

 
NOVOBORSKO

 
Dne 16.6. se konalo další jednání svazku obcí Novoborska. Na programu 
jednání bylo schválení účetní závěrky svazku a výsledky hospodaření za rok 
2013 včetně stanovení komise pro schválení účetní závěrky. Kontrola 
hospodaření svazku nevykázala žádné chyby a nedostatky. Dále byla 
schválena rozpočtová změna č . 2. V rámci společného projektu s názvem 

„Společná řešení pro původní péči o krajinu“ byl vybrán dodavatel na základě výběrového 
řízení. Tím se stala společnost SAFE TREES, s.r.o., Rosice. Celková částka projektu je 46. 
612,- Ä.  Dále pak předseda svazku představil zpracovaný návrh rozhleden, které si daly 
některé obce do svých projektových plánů na příští programovací období. Společnost, která 
materiál zpracovávala, sama vytipovala vhodné lokality na výstavbu rozhleden a má 
připraveny možné návrhy. Návrhový materiál byl poskytnut k prohlédnutí a připomínkám. 
Návrh neobsahoval finanční náklady, svazek tedy požádá o toto doplnění a také o další 
zhotovení návrhů rozhleden. Na závěr jednání byly podány informace k projektu Meziobecní 
spolupráce. V současné době je dokončena dotazníková metoda, výstupy z ní se budou řešit na 
dalším jednání svazku.  

 



VYJÁDŘENÍ PODPORY STAROSTKÁM A 
STAROSTŮM 

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem kolegyním a kolegům, starostkám a starostům obcí, 
které jsou členy Svazku obcí Novoborska, za jejich práci a píli v období 2010 – 2014. 
Společnými silami jsme dokázali uskutečnit spoustu projektů a další plánujeme. 
Konstatuji, že všichni starostové obcí Novoborska velmi dobře zvládají administraci dotací 
z fondů Evropské unie, což pozitivně přispívá k fungování a k vyšším příjmům jednotlivých 
obcí i celého Svazku obcí Novoborska. 
Právě probíhá plánovací období 2014 – 2020, ve kterém bude možné získat další 
finanční prostředky. Vaši stávající starostové js ou ve svých funkcích již znalí 
problematiky a odborně na úrovni, aby v tomto novém plánovacím období byli schopni 
po vyhlášení výzev podat dotační žádosti na investiční projekty, čerpat finanční 
prostředky z fondů Evropské unie a vhodně s nimi nakládat. Což stávající starostky a 
starostové bravurně zvládají. 
Rád bych podotkl, že při změně osoby starosty se s velkou pravděpodobností zpřetrhají 
odborné znalosti, kontakty a vazby mezi jednotlivými obcemi a čerpání z fondů 
Evropské unie se zpomalí. Obce nebudou schopny čerpat kontinuálně dotace a bude 
trvat poměrně dlouho, než dojde k ustálení situace. 
Po roce 2020 fondy z Evropské unie nebudou zdaleka tak výrazné jako doposud. Česká 
republika se stane přímým plátcem a dotace budou poskytované pouze na příhraniční 
spolupráci v oblasti školství a lidských zdrojů.  
Společným cílem občanů a starostů v celém mikroregionu by proto mělo být dobudování 
infrastruktury a kompletní vybavenosti obcí do roku 2020. Je to úkol velmi těžký, ale se 
stávajícím starostou splnitelný! 
 

Předseda Svazku obcí Novoborska 
                                                                                                       Jiří Vosecký  

automaticky účinnost ta ustanovení jejich stanov a jiných dokumentů 
zakládaných do rejstříků, která budou v rozporu s donucujícími ustanoveními nových zákonů 
(typicky třeba povinné členství, pokud jde o spolek), tyto informace je třeba uvést do souladu s 
novými přepisy do tří let od účinnosti nového občanského zákoníku, u obchodních korporací 
je to do šesti měsíců, a ve stejné lhůtě všechny potřebné listiny doručit do veřejného rejstříku. 
Do dvou let budou muset právnické osoby upravit svůj název tak, aby vyhovoval novým 
předpisům. 
 

 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
Opět přinášíme další část z nového občanského zákoníku:  
 
Spolek - § 214 a následující (bývalé občanské sdružení)  
Mohou existovat a fungovat původní právnické osoby? Musím je znovu 
registrovat? Právnické osoby, a ť už akciová společnost, společnost s 
ručením omezeným, družstvo, společenství vlastníků jednotek či 
například spolek (stávající občanské sdružení) samozřejmě dál mohou 
fungovat a od 1. ledna není třeba nic dělat. K 1. lednu pozbyla 



 
 
Jak tedy můžete hlasovat v letošních podzimních volbách:  
Kdo?   

volit mohou občané ČR, kteří alespoň v druhý den ( 11.10.2014) voleb dosáhli věku 18 let   

ve druhém kole senátních voleb může volit občan ČR, který v druhý den 
voleb (18.10.2014) dosáhl věku 18 let  
 
Kam se bude volit?   

do zastupitelstev všech obcí   
do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Volby se konají v 27 obvodech: Brno-město, 

Česká Lípa, Děčín, Frýdek - Místek, Hradec Králové, Cheb, Karviná, Kladno, Kolín, 
Louny, Pelhřimov, Plzeň-město, Praha 1, Praha 5, Praha 9, Přerov, Příbram, Olomouc, 
Ostrava -město, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Uherské Hradiště, Vyškov, 
Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.  
 
Kdy se konají?   

první kolo senátních voleb a volby do zastupitelstev obcí: v pátek 10.října od 14 do 
22 hodin a v sobotu 11.října 2014 od 8 do 14 hodin   

případné druhé kolo senátních voleb: v pátek 17.října od 14 do 22 hodin a v 
sobotu 18.října 2014 od 8 do 14 hodin  

 

 
 

 
 
 

Ve dnech 10.-11.října 2014 se uskuteční volby do 
zastupitelstev obcí 

a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
 

Několik tisíc volebních místností se ve dnech 10.-11.října 2014 otevře pro volby do obecních 
samospráv a také do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Volby do zastupitelstev obcí 
proběhnou ve všech obcích a volby do Senátu v 27 volebních obvodech.  
Zastupitelstva obcí jsou volena jednou za 4 roky a představují volený samosprávný orgán. 
Senátní volby se konají jednou za dva roky a dochází při nich k obměně třetiny mandátů. 
Senátoři jsou voleni na 6 let.  
Pro volby do zastupitelstva obce Polevska jsou zaregistrovány tyto sdružení:  

 

Sdružení Za Polevsko 
krásnější bez 110 kv 

1 Martina Rašínová 
2 Jaroslav Hájek 
3 Mgr. Elena Průchová 
4 Petr Ziml 
5 Lenka Panušková 
6 Ing. Tomáš Socha 
7 Tomáš Romanovský 
8 Roman Šauer 
9 Ing. Lischka Rainer 
10 Petr Kaisler 

11 Gita Schandlová  

Sdružení rodáků
obce Polevska 

1 Zdeněk Korvas 
2 Správka Jiří  
3 Živný Ladislav 
4 Staňa Petr 
5 Marešová Markéta 
6 Ramisch Josef 
7 Maroušek Jan 
8 Romanovská Petra 
9 Ramisch Jan 
10 Maroušková Barbora 

11 Pátek Ivan 



 
Hlasování na voličský průkaz   

pro volby do zastupitelstev obcí není hlasování na voličský průkaz možné   
pro volby do Senátu se voličský průkaz vydává. Na tento voličský průkaz může 

volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu 
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému obvodu tj. 
Česká Lípa   

volič může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu ode dne vyhlášení 
voleb, a to:  
a) písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 
dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hod. pátku 3.10.2014) tomu, kdo stálý seznam (tj. 
obecní úřad) vede, nebo  

b) osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu vedeného obecním úřadem (tj. do 
16.00 hod. středy 8.10.2014); v tomto případě není třeba ověřeného podpisu voliče; 
totožnost voliče - žadatele musí být pověřeným pracovníkem na místě ověřena  
 
Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?   

výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách www.volby.cz  

 průběžné výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních místností, celkové výsledky 
jsou oznámeny o něco později Státní volební komisí  

 
Kde?   

ve volebních místnostech v rámci celé ČR. Pro Obec Nový Oldřichov je sídlo 
okrskové volební komise v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Oldřichov.  

 hlasování na zastupitelských úřadech ČR není možné  
 
Jak?   

nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě 
ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků a obálku přímo ve volební místnosti  
 po prokázání totožnosti a státního občanství ČR občanským průkazem nebo 
cestovním pasem je voliči umožněno hlasování  
  

pro volby do Senátu: za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky 1 
hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, hlasovací lístek se 
nijak neupravuje  
 pro volby do zastupitelstev obcí: Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.  
 
Na hlasovacím lístku může volič označit:  

 v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to 
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran; 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno  

 křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany, nejvýše jednu 
volební stranu; zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále 
tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří 
mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.  

př i společném konání voleb do Senátu a zastupitelstev obcí, je třeba hlasovací 
lístek pro volby do Senátu vložit do žluté úřední obálky a hlasovací lístek pro 
volby do zastupitelstev obcí do šedé úřední obálky, jinak je neplatný  

 v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou 
volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 
členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou  



 

 

VAROVNÝ PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM  
Obec je přihlášena v projektu varovného protipovodňového systému, 
který obsahuje nainstalování rozhlasů, čidel oznamující povodeň a 

zpracování digitálního povodňového plánu. V současné době dochází 
k montáži jednotlivých rozhlasů na sloupy veřejného osvětlení. Obec 
je povinna podle zákona zabezpečit informovanost občanů před 

vznikajícím nebezpečím. 

Celkové náklady:     906 000,- Kč  
Dotace:                      815 400,- Kč  
Vlastní podíl:              79 611,- Kč  

 
 

 

 

 

 
 

 
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 - září 2014.  

 Obec velmi děkuje dobrovolníkům, kteří ve 
svém volném čase zrealizovali vypuštění, vylovení ryb a přemístění sazenic a květin. 

 
 

   
 
Ještě jednou velké díky !!! 

 
ZÍSKANÁ DOTACE NA KOMUNIKACE 

(vlastní podíl obce) 

Obec podala žádost o dotaci v roce 2013 na opravu komunikací. 
Ministerstvo financí v letošním roce vypsalo program Fond solidarity, 
který je koncipován tak, že hradí vlastní podíly obcí.  Žádost obce byla 

podpořena a obec obdrží dotaci ve výši 551 883,- Kč ! 
 

 

Před realizací opravy vodní nádržby, byly přemístěny cibule bledulí,
nádrž byla vypuštěna a ryby přemístěny. Lekníny a kosatce budou

také přemístěny a následně vráceny zpět.



PŘEHLED PODANÝCH ZÍSKANÝCH 
DOTACÍ  
( 2014) 

 
č. název akce kdy 

podáno 
celkové 
náklady 

vlastní 
podíl 

dotace výsledek 

1. Bezdrátový rozhlas včetně 
povodňového plánu 
Novoborsko SFŽP 

2/2012   
906 000,
- 

   
90 600,
- 

       
815 400,- 

vyhověno 
realizace 
2014 

2. MMR - Naučná geologická stezka , 
aneb učíme se i cestou do školy 

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

3. Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictví obcí s rozšířenou 
působností - MěÚ Nový Bor „Statické 
zajištění stávající opěrné zdi“ – II. etapa 
 

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

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

8/2013 4 170 265,
- 

 2 322 990,- vyhověno 

5. 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 

6. SFŽP – zametací technika 
V současné době je vypsáno výběrové 
řízení. 

5/2014 2 500000,- 225 000,- 2 025 000,-  žádost 
akceptována, 
za podmínky 
nákupu 
zametací 
techniky do 
konce roku 
2014 !!! 

7. Fond Solidarity – KÚLK  4/2014 551 883,- 100% 
dotace 

   551 883,- vyhověno 

8 Ministerstvo dopravy – program 
Obnova místních komunikací po 
povodních 2013 (Modernizace MK 
včetně propustku…) 

5/2014 5 689 990,-   4 836 492,- nevyhověno 

9 SFŽP Zelená stuha -  Úprava 
prostranství za TK včetně výsadby, 
rekonstrukce cesty za TK 

5/2014 400 000,- 100 % 
dotace 

400 000,-  vyhověno 

10 KÚLK Liberec Lesní hospodářský plán 6/2014 13 501,-  9 564,- není 
rozhodnuto 

11 Ministerstvo obrany, odbor pro 
válečné hroby 

 128 562,5  100 000,-  vyhověno 

12 Svazek obcí Novoborska 
Operačního programu pro přeshraniční 
spolupráci Cíl 3/ Ziel 3 Česká republika 

žádáno 
v roce 
2011 

 
4 206 573
,5 

  vyhověno 



- Sasko (ZIEL3/C/2.2.00/11.00303), 
Zažít vrcholy / Höhepunkte Erleben 
(7 obcí se zúčastnilo projektu) 
1. Technické zázemí pro sportovně 
rekreační trasy Novoborska = 
1.258.627,- Kč s DPH 
2. Zažít vrcholy - turistické dřevěné 
přístřešky = 1.547.639,54 Kč s 
DPH 
3. Zažít vrcholy - technika pro 
údržbu tras - "dodávka skútrů, 
čytřkolky a souvisejících zařízení" = 
1.327.007,- Kč s DPH 
4. Zažít vrcholy - technika pro 
údržbu tras - "dodávka motorové 
pily a křovinořezů" = 73.300,- Kč s 
DPH 
 

realizace 
2013- 
2014 

Celkem podáno   12  
Schváleno:            9           
Neschváleno:        2             
Není rozhodnuto:   1      

 

celkem získáno:   
ROK získaná částka 
2007          99 500,- 
2008     3 847 000,- 
2009        734 227,- 
2010 

    

7 848 255,- 
CELKEM    12 528 982,-

 

2011      5 939 575,-  

CELKEM 18 468 150,- 
2012  519 330,- Kč 
2013 7 622 148,- 

 

CELKEM 26 609 628,- Kč

  

2014   7 700 873,- asi 
CELKEM 11 907 746,50 
2007 – 2014  38 517 374,50 

  



výzva OPŽP 
Ministerstvo obrany, odbor pro válečné hroby 128 562,50 100 000,- 
Program resortu školství, mládeže a 
zaměstnanosti,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 Křižovatce 
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 (spoluúčasti na I. etapě 
povodňových škod)

580 883,-
 

580 883,- 

SFŽP Zelená stuha -  Úprava prostranství za TK 
včetně 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 11 852 147,- 
 

 

následujících 12 akcí: 

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

  980 394,-     550 874,-  

K 31. 12. 2014 obec musí vyúčtovat 

 

 



Obec Polevsko se již po páté v letošním roce  p řihlásila 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 sout ěže 
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. 
 
V letošním roce se v Libereckém kraji do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 19 obcí: 
 
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. 

 

 

 
VESNICE ROKU 2014 

  





Diplom za výstavbu zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů 
Obec: Všeň (okres Semily) 
Diplom za podporu sportovních aktivit 
Obec: Albrechtice v Jizerských horách (okres Jablonec nad Nisou) 

  
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, 
realizované v duchu Programu obnovy venkova: 
Kategorie A 
Obec: Bozkov (okres Semily) – rekonstrukce roubené stavby čp. 39, hostince 
„Dřevěnka“ 
Kategorie B 
nebyla udělena 
Kategorie C 
nebyla udělena 
Diplom za  podporu obce při výchově a vzdělávání mládeže                             
               
Obec: Polevsko (okres Česká Lípa) 
Diplom za obnovu technických památek 
Obec: Pěnčín (okres Liberec) 
Diplom za podporu turistického ruchu  
Obec: Karlovice (okres Semily) 
Diplom za zachování tradic místní školy  
Obec: Tatobity (okres Semily) 

Diplom za moderní knihovnické a informační služby 
Obec: : Dlouhý Most (okres Liberec) 
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky 
Obec: Kruh (okres Semily) 

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v 
Libereckém kraji 
  
Zlatá stuha – krajský vítěz 
Obec: Rádlo (okres Jablonec nad Nisou) 
Odůvodnění: Za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, 
mládeže, spolkového života a životního prostředí se zvláštním zřetelem na činnost 
školy a spolků. 
Modrá stuha – za společenský život 
Obec: Prysk (okres Česká Lípa) 
Bílá stuha – za činnost mládeže 
Obec: Pulečný (okres Jablonec nad Nisou) 
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí 
Obec: Ralsko (okres Česká Lípa) 
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu 
Obec: Bozkov (okres Semily) 
Cena naděje pro živý venkov - ocenění za místní spolkový život a občanskou 
společnost                       Obec: Všeň (okres Semily) 
Skokan roku 
Obec: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou) 
Ocenění za rozvoj venkova 
Obec: Mříčná (okres Semily) 
 



Diplom za obnovu infrastruktury po povodních 
Obec: Bílý Potok (okres Liberec) 
Diplom za prohlubování kladného vztahu mládeže ke své obci  
Obec: Kravaře (okres Česká Lípa) 
Diplom za příkladnou péči o životní prostředí  
Obec: Osečná (okres Liberec) 
Diplom za výsadbu alejí v krajině  
Obec: Zahrádky (okres Česká Lípa) 



 
 
 
 
 

V měsíci říjmu významná jubilea oslaví: 
 

Ramich Josef 
Heinrichová Alena 

 

V měsíci listopadu významná jubilea oslaví: 
Stýblová Jiřina 
Cejpová Hana 

Grebeníčková Stanislava  
 
 

Srdečně blahopřejeme

 
 

 

 

2014   

INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE 

Na základě jednání na Úřadu práce v České Lípě p řinášíme aktuální informace o 
stavu nezaměstnanosti k měsíci květnu 2014.  

Základní ukazatele okresu Česká Lípa – květen 2014, Libereckého kraje, ČR 

Podíl nezaměstnaných osob v okresu Česká Lípa ve srovnání s krajem a ČR 2013 - 



AFGHÁNISTÁN,SESTŘELENÉ LETADLO 

8. července 2014, v úterý ráno při sebevražedném útoku poblíž vojenské základny 
Bagrám v Afghánistánu zemřeli naši čtyři vojáci. Pátý velmi těžce zraněný 

zemřel po převozu do naší republiky. Zvony a sirény se ve čtvrtek 10. 
července v pravé poledne rozezněly po celém Česku, aby uctily jejich 
památku. Ve čtvrtek 17. července se na východě Ukrajiny zřítil civilní 

letoun s 298 lidmi na palubě. Média uvádí, že byl pravděpodobně 
sestřelen. Při těchto zprávách nás mrazí… Války a mezilidská agrese, terorismus a 
jím způsobené nevyčíslitelné škody na lidských životech a majetku. Sečteno a 
podtrženo, spolu s přírodními katastrofami se lidská existence žene do záhuby.  

 
  

 
 
 
 
 

                 
                  

 

Možnosti předcházení této nákaze 
Chovatelé hospodářských zvířat 
- dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti 
- zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství, případně jejich 
  kontaktu s krmivem a stelivem 
- respektovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat 
Myslivci 
- věnovat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasatům, zda se u nich 
  neprojevily některé výše popsané příznaky 
- zajištění odeslání vzorků z nalezených uhynulých divokých prasat na vyšetření 
  do SVÚ 

 

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. Vakcinace prasat proti 
této nákaze je jednak zakázána legislativou a vakcína neexistuje. V Evropě 
se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii. Jedná se však o izolovanou lokalitu, 
odkud se nákaza dále nešíří. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen 
v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří přes Rusko, až v letošním roce byla 
potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku.

 

 

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56) 

Africký mor prasat (AMP) 
- je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru 
  prasat 
- je charakteristický vysokou, téměř 100% letalitou 
- je přenosný přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete 
  nebo prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké 
- se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat 
  i několik dnů a krváceninami v podkoží 
- se dále projevuje u prasnic zmetáním 
- charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny 
  v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech 

Africký mor prasat a možnosti 
předcházení této nákaze 



Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů !! 
Poznáte kde se nacházela tato nemovitost?? 
 



VANDALISMUS 

Malé zamyšlení nad ním. 
 
Co je to VANDALISMUS? 
Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení 
určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v 
soukromém či společném vlastnictví. Pachateli nepřináší žádné materiální 
obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná 
jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Slovo je odvozeno od jména 
kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Slovo 
vytvořil Henri Grégoire, konstituční biskup v Blois, během Francouzské revoluce, 
když jako Vandalisme popsal některé stránky chování republikánské armády. 

Samozřejmě ani naše obec se vandalismu nevyhýbá. Je lehce 
pozorovatelný na hřišti, v autobusové čekárně, apod. Paradoxem 
je, že ti, co tyto prostory se zájmem užívají si je i zároveň ničí.  

 

 

 
CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE   PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ 

Dostalo se nám do ruky vysvětlení různých zajímavých přísloví. Jako první Vám 
představujeme Pyrrhovo vítězství.  

 
Rčení se používá v případě, že dosažený úspěch si vyžádal tak 
vysoké oběti, že už ani není úspěchem. Výrok se přičítá épeirskému 

králi Pyrrhovi, který byl značně dobrodružné povahy a chtěl vytvořit 
říši po vzoru Alexandra Velikého. Epeiros je krajina 
v severozápadním Řecku, ve 4. století se ilyrské kmeny sjednotili a 
vytvořili épeirské království. Roku 282 př. n. l. se dostalo řecké 

město Tarentos v jižní Itálii do války s Římskou republikou a 
požádalo Pyrrha o pomoc. Ten se přepravil s obrovskou armádou do 

Itálie a  v nesmírn ě kruté bitvě u Herakleje zvítězil nad Římany.  Poté, co 
obhlédl bojiště, věcně poznamenal : „ Ještě jedno takové vítězství a jsme ztraceni.“  
Pyrrhos dosáhl za svého života mnoha vítězství, ale byl zabit po dobytí města Argos 
při pouličních bojích cihlou, kterou mu na hlavu hodila jakási žena. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Přeji Vám krásné podzimní dny 
a pozor na cihly, 

 abychom nedopadli  
jako Pyrrhos  

 
S  pozdravem                                                         

 
  starostka obce 
Martina Rašínová 

 
 
                   

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 


