
DVACÁTÝ DRUHÝ  POLEVSKÝ

OBČASNÍK

březen 2015

Obec obdržela dotační prostředky na pořízení techniky za účelem snížení prašnosti 
v obci Polevsko. Smlouva byla podepsána s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., Jiřetín 
pod Jedlovou hodnota -   2 655 950,- Kč, spoluúčast obce je 10 %.

 dotace je ze SFŽP



USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Polevska,

konaného dne 17. 12. 2014, od 17.00 hodin. 
Zastupitelstvo obce Polevska:
35. schvaluje
program zasedání:
Výsledek hlasování:                     Pro 8                  Proti 0                   Zdrželi se 0

17,07 h. příchod R. Šauera
36. schválilo 
rozpočet na rok 2015 – příjmy 4 816 172,- Kč, výdaje  3 388 910,- Kč, změna stavu
bank. účtu    - 977 262,- Kč, splátka úvěru    - 450 000,00 Kč.
Výsledek hlasování:                  Pro 9                 Proti 0                 Zdrželi se 0
37. schválilo 
rozpočtovou  změnu  (opatření)  č.  3, příjmy  celkem  6 667 645,22  Kč,  výdaje
9 287 330,76 Kč, financování, změna stavu 2 619 685,54 Kč.
Výsledek hlasování:                  Pro 9                  Proti 0                 Zdrželi se 0

V Polevsku dne: 18. 12. 2014

     Jaroslav Hájek                                                                       Martina Rašínová
  místostarosta obce                                                                      starostka obce                                                                    

ZÁPIS

ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,
konaného dne 11. 3. 2015, od 17.00 hodin v zasedací místnosti

přízemí Obecního úřadu 

Přítomní:  Martina  Rašínová,  Mgr.  Elena  Průchová,  Ing.  Rainer  Lischka,  Jan
Maroušek, Roman Šauer,  Jaroslav Hájek, Petr Ziml, Petr Staňa, ,
Omluvena: Lenka Panušková, Tomáš Romanovský,  Ing. Tomáš Socha
Hosté: Zdeněk Korvas

Schválení programu:
1.    Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.   Kontrola úkolů
4.   OZV č. 1  o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání
       a odstraňování komunálních odpadů na území obce Polevsko 
5.   Rozpočtová změna č. 1 
6.   Provozní řád rybníček
7.   Žádost Mgr. Eleny Průchové
8.  OZV č. 2  o místním poplatku z ubytovací kapacity 
9.  Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
10. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002940/VB/001 na stavbu „CL – 
      Polevsko rozšíření kNN ppč. 766/2“. 
12. Různé
13. Diskuse
14.  Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 9                  Proti 0                   Zdrželi se 0



2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla zapisovatele zápisu pana Zdeňka Korvase – odmítl – je to zbytečné
stejně zápis nevyvěšujete
Odpověď – není pravda
Z. Korvas – v lednu zápis nebyl vyvěšen
Odpověď – nemohl být vyvěšen, nekonalo se žádné zastupitelstvo
Z. Korvas – já mám jiné informace
Odpověď – ale špatné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko  určuje ověřovateli zápisu p. Jana Marouška a Ing. 
Reinera Lischku,  zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Hlasování:      9 pro                 0 proti                   0 zdržel  

Zastupitelé  pověřili  pana Staňu na ustavujícím zastupitelstvu dne 6.  11.  2014,  aby
navrhl lokalitu na umístění kontejnerů na tříděný odpad. P. Staňa oslovil MěÚ Nový
Bor, zda by bylo možné umístit kontejnery na hranici katastru N. Bor – Arnultovice u
lomáckých domů. Nesplněno - úkol odložen na další zastupitelstvo. 11. 3. sděleno p.
Staňou,  že  jednal  s MěÚ  Nový  Bor,  je  problém  umístit  kontejnery  k lomáckým
domům z důvodu zimní údržby. Starostka se dotázala s kým jednal, starostka jednala
s panem Škopem vedoucím správy majetku MěÚ Nový Bor, neměl žádné informace.
Pan Staňa – jednal se zaměstnancem technických služeb města – jméno neuvedl.
Starostka navrhla – obec má čtyři stanoviště tříděného odpadu, což je dostačující, na
návsi je přistaven kontejner navíc na plasty.  Starostka jednala s obcí Kytlice, která
přislíbila  zřízení  dalšího  stanoviště  na  tříděný  odpad  v  horní  části  obce  Kytlice.
Většina  obyvatel  z Kytlic  dávají  tříděný odpad do kontejnerů na návsi  v Polevsku.
Z tohoto  důvodu  starostka  navrhla  nezřizovat  další  stanoviště  na  tříděný  odpad.
Zastupitelé souhlasili.

J. Maroušek požádal na ustavujícím zastupitelstvu  6. 11. 2014 nákup pytlíků na psí
sekrementy za jeho odměnu, obec je nakoupila a pověřila p. J. Marouška k vytipování
míst  po  obci,  kam  se  uloží.  Pan  Maroušek  po  vytipování  míst  se  spojí  se
zaměstnancem obce k realizaci pytlíků. Nesplněno – úkol nadále trvá.

Starostka na zastupitelstvu 26. 11. 2014 informovala zastupitele o novele Občanského
zákoníku od 1. 1. 2014, na jehož základě je nutné změnit stávající nájemní smlouvy,
které  obec  uzavřela  v předchozích  letech.  Současně  pověřila  kontrolní  výbor  ke
kontrole  všech  nájemních  smluv  a  na  další  ZO  kontrolní  výbor  předloží  seznam
nájemců, u kterých se musí nájemní smlouvy změnit. Nepředložen zápis - úkol trvá.

Na minulém ZO se p. Jan Maroušek dotázal – zda je možné na žádost maminek zřídit
plůtek nebo zábradlí na návsi u lodi z důvodu bezpečnosti děti.
P. Ziml – zařídí modřín
T. Socha stojky 
J. Maroušek sdělil, že se pokusí zajistit dřevo z akátu- bude zajištěno začátkem roku
2015. Nesplněno – úkol trvá.
11. 3. – p. Ziml – stačí zřídit plůtek z modřinu – zařídí ze zaměstnancem obce. Úkol
nadále trvá.

3.   Kontrola úkolů



od 8,00 – 12,00 hod. Obec může v březnu podat žádost o dotaci na velkoobjemové
kontejnery a drtičku na větve, kontejnery by byly umístěny v recyklačním centru a po
naplnění  odvezeny  svozovou  firmou.  To  je  na  zvážení,  zda  je  to  nutné,  zda  obci
nepostačí plocha na bioodpad. 
V     současné době stále není schválená prováděcí vyhláška, pro všechny obce je tento
rok zkušební. Většina okolních obcí řeší zajištění bioodpadu stejným způsobem tj.
komunitním kompostováním.  Během roku,  či  po  schválení  provádění  vyhlášky  se
může obec rozhodnout pro jiný způsob likvidace bioodpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
kterou  se  stanoví  systém  komunitního  kompostování  a  způsob  využití  zeleného
kompostu k údržbě a  obnově veřejné  zeleně  na  území  obce    a  Obecně  závaznou
vyhlášku   č.  2   o  stanovení  systému  shromažďování  ,  sběru,  přepravy,  třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Polevsko
Výsledek hlasování: Pro 9                  Proti 0                   Zdrželi se 0

5.  Rozpočtová změna (opatření) č. 1
Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu (opatření) č. 1 , dotace  Zelená stuha
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtovou změnu (opatření) č. 1 , příjmy celkem
359 993 Kč, výdaje  512 841,- Kč, měna bank. stavu 152 848,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

6.   Provozní řád rybníček
Na základě provozního řádu zpracovaného v rámci realizace opravy vodní nádrže je
nutné jmenovat  obsluhu,  která  bude pravidelně kontrolovat  vodní nádrž.  Obsluha
v rámci pravidelných měsíčních prohlídek a při prohlídkách nastalých mimořádných
situací sleduje: vodní stavy, jako přítok do nádrže, výška hladiny, odtok z nádrže, stav
česlí  a  odtokového potrubí,  ledové jevy  kolem a v požeráku,  zda  nedošlo k havárii
jakosti  vody (viz  Havarijní  plán).  Viz  další  pokyny dle  provozního  řádu.  Pan Jan
Maroušek volal panu JUDr. Petru Novákovi, zda přijme tento úkol.
Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  JUDr.  Petra  Nováka  k obsluze  vodní  nádrže  dle
provozního řádu .
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

panem  Doležalem,  bude  zpevněna  část  plochy  betonovými  panely,  zde  bude
obyvatelům umožněno odkládat bioodpad (tj. listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a
zeleniny,  větve stromů a keřů,  spadané ovoce,  zbytky  ovoce,  čajové  sáčky,  kávová
sedliny,  skořápky  z vajec).  Celý  prostor  je  oplocený,  zabezpečený  kamerovým
systémem a hlídán, otevřen denně pro veřejnost od 8,00 hod. – 17,00 hod., v sobotu

4.  Obecní závazná vyhláška  č. 1 o stanovení systému shromažďování ,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Polevsko 
Obec má od roku 2015 povinnost obyvatelům obce  umožnit  likvidaci  bio odpadu,
obec má několik možností – nádoby na bio ke každé domácnosti – nejdražší řešení,
jak pro obec, tak pro obyvatele.
Pořízení  kompostérů   z dotačních  prostředků  do  domácností  –  i  přesto  obec
nesplní zákon a musí zařídit veřejné úložiště bioodpadu.
Komunitní kompostování – obec vlastní p.p.č.  149 v k.ú. Polevsko bývalý lom,
v současné době jako recyklační centrum stavebních odpadů, po jednání s nájemcem



Zastupitelé  projednali  OZV  č.  3/2015  o  místním  poplatku  z ubytovací  kapacity.
Stanovili místní poplatek ve výši 6,- Kč za využité lůžko a den. Dříve 4,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  OZV  č.  3/2015  o  místním  poplatku  z ubytovací
kapacity.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

9. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Zastupitelé  projednali  žádost  p  Josef  Holuba,  Praha  ve  věci  souhlasu  zřízení
kanalizační  přípojky  pro  RD  čp.  170  na  st.p.č.  200  v k.ú.  Polevsko,  s vedením  a
uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace do stávající kanalizační šachty SčVK
na p.p.č. 967/1 v k. ú. Polevsko a s ním uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné
břemeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zřízení kanalizační přípojky pro RD čp. 170 na st.p.č.
200 v k.ú. Polevsko, s vedením a uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace do
stávající  kanalizační  šachty SčVK na p.p.č.  967/1 v k.  ú. Polevsko a s ním uzavření
smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na  věcné  břemeno.  Současně  pověřili  starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

10. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Zastupitelé projednali žádost pí Barbory Holubové, Praha ohledně stavebních úprav
objektu bývalého  skladu zahradního  nářadí  u  RD čp.  170  na st.  p.  č.  270 v k.  ú.
Polevsko spojenou se změnou užívání na rodinný dům. Dále žádá souhlas se zřízením
vodovodní a kanalizační přípojky a souhlas obce jako vlastníka pozemku p.č. 109/4 a
109/ 8 v k. ú. Polevsko s vedením a uložením výtlačného potrubí přípojky kanalizace
do  stávající  kanalizační  šachty  SčVK  na  p.p.č.  967/1  v k.  ú.  Polevsko  a  s ním
související uzavření smlouvy o smlouvě budou na věcné břemeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  žádost  pí  Barbory  Holubové,  Praha  ohledně
stavebních úprav objektu bývalého skladu zahradního nářadí u RD čp. 170 na st. p. č.
270 v k. ú. Polevsko spojenou se změnou užívání na rodinný dům. Dále souhlasí se
zřízením vodovodní a kanalizační s vedením a uložením výtlačného potrubí přípojky
kanalizace přípojky na pozemku p.č. 109/4 a 109/ 8 v k. ú. Polevsko (vlastník obec)
do  stávající  kanalizační  šachty  SčVK  na  p.p.č.  967/1  v k.  ú.  Polevsko  a  s ním
související uzavření smlouvy o smlouvě budou na věcné břemeno. Současně pověřili
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

43.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

8.  OZV č. 2  o místním poplatku z ubytovací kapacity

7.   Žádost Mgr. Eleny Průchové
Mgr. Elena Průchová požádala zastupitele o nákup plynového sporáku, kombinovaný
s  elektrickou   horkovzdušnou  troubou  do  kuchyně  v ZŠ  a  MŠ Polevsko  z důvodu
havarijního stavu sporáku v kuchyni, které byly poničeny  z důvodu havárie prasklé
přívodní  hadice  na  WC,  do  sporáků  zatekla  voda  a  jeden  sporák  byl  navržen  k
vyřazení z provozu. Mgr. Elena Průchová předložila několik typů sporáků.
Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili   nákup  plynového  sporáku  ,  kombinovaný
-elektrická  horkovzdušná trouba do kuchyně v ZŠ a MŠ Polevsko v hodnotě cca do



12. Různé
Inventarizační komise předložila zastupitelstvu seznam obecního majetku na vyřazení
a přijmutí tj. majetek, který nebyl uveden v inventarizačním seznamu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili seznam na vyřazení a přijmutí obecního majetku.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

R. Šauer – zda obec bude čistit tenisové kurty 
Odpověď – ano

P. Staňa – zda je možné pro polevské děti do 15ti let tenisové kurty zdarma
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili tenisové kurty pro polevské děti do 15ti let zdarma.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

P. Staňa – uvažuje obec o vybudování beach volejbalové hřiště svépomocí? 
Odpověď –  obec na žádost rybářů v loňském roce vytipovala místo na vybudování
hřiště,  obec zajistí zemní práce (pokud možno sponzorsky) a nájemce Penzionu na
Křižovatce se nabídl zajištění písku

Smlouva byla připravena  dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IP-12-4002940/S002 ze dne 13.09.2012. 
Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  uzavření  Smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene
břemene č.  IP-12-4002940/VB/001 na stavbu  „CL -  Polevsko rozšíření  kNN ppč.
766/2“ s ČEZ Distribucí Děčín. Současně pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
ČEZ Distribuce, Děčín požádala o uzavření návrhu  Smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IP-12-4002940/VB/001 na stavbu „CL - Polevsko rozšíření kNN ppč. 
766/2“. 

Z. Korvas – Jak to bude s hospodou? Proč obec vyhodila hodně peněz za opravu,
mohla  za ty peníze opravit stodolu za Obecním úřadem.
Odpověď  –  obec  peníze  nevyhodila  –  nájemce  Restaurace  nepředložil  žádnou
prozatím žádost na spolufinancování restaurace, je bezvýznamné tuto otázku řešit,
když neví obec, co bude nájemce požadovat.



Z. Korvas – žádá velkou popelnici na TKO – platí za tři osoby- tj. 1800 l. , z tohoto
důvodu žádá velkou nádobu
Odpověď – platí se za osobu 
Z. Korvas – tak ti odpady hodím (starostce) na zahradu a před vrata
Odpověď – nevadí– zavolám Policii ČR
Z. Korvas – tak dostanu ji
Odpověď – NE
Z. Korvas – zavolám televizi
Odpověď – můžeš

Z. Korvas – všechny pozemky jste prodali a v Polevsku jsou holandské domy
Odpověď – není pravda, pozemky byly koupeny od soukromníků např. od Tvého syna
Z. Korvas – syn prodal, protože mu CHKO nedalo souhlas k výstavbě domu
Odpověď – CHKO si klade pouze podmínky, zákaz k výstavbě nikdy nedala

Z. Korvas – byly jste domluveni se Slánským a nic jste nevyvěšovali
Odpověď – není pravda prodej pozemků na Jedličné byl řádně vyvěšen, nebyl jiný
zájemce než Ing. Slánský

Z. Korvas – všichni si děláte co chcete, jste domluveni všichni lidé to říkají v krámě

Odpověď  –  všichni?  Kdyby  byly,  proč  tu  nejsou.   Výsledky  komunálních  voleb
dokazují  jinou skutečnost,  starostka získala 188 hlasů z 225 voličů, mohl si oslovit 
více občanů a sedět s námi v zastupitelstvu
Z. Korvas – všichni víme, jak si to udělala, všechny si podplatila.

V Polevsku dne 12. 3. 2015

Ověřovatelé zápisu:       Jan Maroušek                         Ing. Rainer Lischka

Jaroslav Hájek                                                                    Martina Rašínová
místostarosta obce                                                                starostka obce 



Vážení občané,
 
v lednu jsme se ocitli na prahu nového roku s číslem 2015. Odchod starého roku a 
počátek toho nového je pro většinu z nás příležitostí k pozastavení a zamyšlení. Na 
počátku nového roku se obyčejně zamýšlíme nad rokem minulým i očekáváními, 
spojenými s rokem nastávajícím.
Dovolte mi tentokrát odhlédnout od činnosti obce a jejího fungování, mám nějak pocit, 
že jsme si toho v roce 2014 sdělili dostatečně, jak přes obecní občasník, tak na zasedáních 
zastupitelstva obce, stejně tak na akcích, které obec pořádala buď samostatně nebo ve 
spolupráci s naší základní a mateřskou školou. Chce se mi trochu pominout náladu v 
české společnosti, která je způsobena mnoha aspekty od politické garnitury až po 
neuvěřitelné kauzy, které se v naší republice udály a jistě jim není konec. Mé zamyšlení se 
tentokrát dotkne především otázek nadějí a očekávání do budoucnosti z oblastí našeho 
života související se štěstím a spokojeností.
Do začínajícího roku 2015 Vám přeji hodně úspěchů v budování nejlepších kvalit Vašeho 
života, hodně porozumění, podpory, vnitřní síly ke zvládnutí všech životních překážek. 
Přeji Vám notnou dávku tolerance, empatie, nezapomeňme na určitou pokoru a lidskou 
ctnost. Zkusme vstoupit do nového roku s určitou nadějí, uvědomění´m si, co vše děláme 
pro splnění svých cílů, zda umíme být občas vděční za to, co máme, vnímejme naplno to, 
co nás posiluje a nenechme si to nikým brát. Pečujme o mezilidské vztahy a mysleme na 
notnou dávku úsměvu. Ten se kradmo vytrácí a to je velká škoda.
 
Děkuji všem těm, kteří se svou prací podíleli na rozkvětu naší obce a pomohli tím ke 
zkvalitnění života v ní. Stejně tak Vám chci poděkovat za Vaše připomínky, názory i 
kritiku, která pomáhá v naší práci pro obec. Ne všem se všechno líbí a tak je to v podstatě 
v pořádku. Pokud nepůjdeme do rizik a do konfliktů, jako bychom nežili. Na těchto 
základech vlastně stojí lidské bytí a naše společnost.
 
Přeji Vám všem do roku 2015 hodně štěstí!
 
Jak ovšem víme, jsou i lidé, kteří přes vlastní zlobu, zášť, nenávist se snaží svému okolí, 
znepříjemnit život. Věřte mi, vím o čem píši, ale když zažijete to, co se stalo mně v 
loňském roce, když nevíte kolik Vám zbývá dní, měsíců v dobrém případě roků života a 
čekáte na verdikt lékařů, to se Vám opravdu změní priority Vašeho života. 17. 9. 2014 
jsem prodělala šestihodinovou operaci velkého nádoru (6 x 4 cm) v hlavě a po této 
události se mi změnily absolutně životní hodnoty.  Jste rádi za každý den, kdy se vzbudíte 
mezi nejbližšími, máte přátele, kteří za Vámi stojí a drží Vám pěsti, řadu lidí, kteří mi 
psali, volali během mé nemoci. To pak urážky, zloba, nenávist, podané trestní oznámení, 
jdou mimo a snažíte se každý den žít naplno a těšit se, ze všech malých radostí, úspěchů, 
máte plno plánů co je možné ještě pro naši krásnou obec udělat, to je pak ten pravý smysl 
Vašeho života. Velmi oceníte lidi, kteří za Vámi přijdou, pochválí, poděkují za Vaši práci, 
to se pak opravdu radujete z každé maličkosti, hezkého okamžiku ve Vašem životě a jste 
rádi mezi Vašimi nejbližšími.
 
Je mi líto těch, kteří si neváží svého zdraví, rodinné pohody, přátel, ale jen se užírají 
nenávistí, zlobou a závistí vůči všem a všemu. Ale s tím my nic neuděláme a můžeme jen 
takové občany litovat.
 
Proto važme si svého zdraví, života, své rodiny, přátel, kolegů, sousedů, nezaobírejme se 
závistí, zlobou, nepřejícností, nenávistí a žijme tak, abychom byli šťastni za každý den, 
kdy jsme na světě. Vždyť přeci lidský život je velmi krátký!
 
 Martina Rašínová



ZMĚNA V POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH

MIMO LES

Od 1.11. 2014 vstoupila v platnost vyhláška č. 222/2014 Sb. měnící vyhlášku č. 189/2013 
Sb., která upřesňuje a mění podmínky pro povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Nově lze bez povolení kácet pouze: 

- dřeviny s obvodem menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 

- zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin

  nepřesahuje 40 m2 

- dřeviny pěstované na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru

  nemovitostí jako druh pozemku - zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo 

  ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň 

Z uvedeného vyplývá, že pro všechny druhy dřevin ( kromě ovocných stromů splňujících 
podmínky výše uvedené ), s obvodem větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí musí 
být vydáno rozhodnutí o povolení kácení rostoucích mimo les.

ODMĚNY ZASTUPITELU OBCE POLEVSKO

Na častý dotaz našich občanů, zda zastupitelé naší obce pobírají odměny, podáváme 
informaci o odměnách zastupitelů projednaných na ustavujícím zasedání obce Polevska 
dne 6. 11. 2014:

Petr  Ziml   -  poukazuje  odměnu na dobročinné účely  (zde se omlouváme panu
Petru Zimlovi, v minulém občasníku bylo zveřejněno, že pobírá odměnu, ale nebylo
sděleno, že ji posílá na dobročinné účely) 

Mgr. Elena Průchová – vzdala se odměny
Lenka Panušková – vzdala se odměny

Jan Maroušek – vzdal odměny, na jeho přání se z jeho odměny, tj. 460,- Kč/měsíc x
12 měsíců = 5 520,-  Kč/rok nakoupily  pytlíky na psí exkrementy. Dostal za úkol na
zastupitelstvu vytipovat místa na uložení těchto pytlíků po obci.

Petr Staňa – vzdal se odměny,  podotkl, že se dává mnoho fin. prostředků do ZŠaMŠ
Polevsko a nemyslí se na starší děti, z toho důvodu navrhl za jeho odměnu nakoupit
např. permanentky na lyžařský vlek. Bude dořešeno dle jeho rozhodnutí.

Tomáš Romanovský – vzdal se odměny
Ing. Tomáš Socha – vzdal se odměny
Roman Šauer – vzdal se odměny

(výpis ze zápisu  z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2014)



OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA NA BIOODPADY A KOVY

Jak jsme již informovali v předešlém zpravodaji, od 1.1.2015 platí nový zákon vydaný 
Ministerstvem životního prostředí, kdy obce a města musí zajistit třídění bioodpadu a
kovů. Systém shromažďování, sběru, přepravy a dalšího odstraňování komunálních 
odpadů si mají obce stanovit samy ve vyhlášce. Ministerstvo vnitra ČR již vydalo 
metodický materiál k vydání Obecně závazné vyhlášky obce, o stanovení systému 
shromažďování komunálního odpadu a nakládání s bioodpadem a kovy. Obec na 
základě metodiky vydala obecně závaznou vyhlášku, která se týká biologicky 
rozložitelného odpadu a třídění kovů. V naší obci bylo zřízeno místo v areálu 
recyklačního centra Klůčky (bývaly lom), kam budou mít občané možnost
biologicky rozložitelný odpad svážet od dubna do října. Pondělí – pátek 
8,00 – 17,00 od., sobota 8,00 h. – 12,00 hod.

Kovy je možno odkládat celoročně od 30. 4. 2015 do 31. 10. 2015 a to do nádoby s 
označením „kovy“, která bude umístěna u Obecního úřadu.

NOVOBORSKO

I na počátku nového kalendářního roku je ve Svazku obcí Novoborska stále živo. V 
současné době probíhají nejen práce na projektech Společná řešení v péči o krajinu, 
Meziobecní spolupráce a Varovné systémy, ale i na právě končícím projektu Zažít 
vrcholy a již ukončeném projektu Volnočasové areály. Velká spousta úsilí všech 
zúčastněných a plnění řady nezbytných administrativních úkonů snad bude vyvážena 
dokončením smysluplných a povedených projektů, které přispějí ke zpříjemnění 
života všech občanů a návštěvníků Novoborska. Níže uvádíme stručné informace k 
jednotlivým projektům: 

VAROVNÉ SYSTÉMY

Projekt je realizován z Operačního programu Životní prostředí z prioritní osy - 
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. V rámci 
tohoto projektu byly vybudovány místní informační systémy (rozhlasy), instalována 
srážkoměrná čidla a hladinoměrné prvky pro kontrolu výšky toků, byly zhotoveny 
digitální povodňové plány. Tím vším disponuje i naše obec. 

Péče o krajinu 
Projekt Společná řešení pro původní péči o krajinu je realizován z Operačního 
programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 3. Cílem projektu je rozvíjení přeshraniční 
spolupráce místních samospráv v oblasti péče o krajinu, zaměřené především na 
problematiku ochrany a obnovy historické krajiny při současném zachování 
charakteru kulturní krajiny. Tento projekt je ve finální fázi a byl uskutečněn s 
partnerskou obcí Lohsa. Stromy v majetku měst a obcí jsou prvkem, který na jednu 
stranu často definuje jejich vzhled a na straně druhé se jim často dostává jen velmi 
rámcová pozornost a péče. Zodpovědnost za stav stromů jednoznačně zůstává na 

zástupcích obce, ale kontrola jejich stavu a rozhodování o jejich ošetření či kácení 
často vyžaduje odborný přístup, který se vymyká možnostem samosprávy. Zpracování
komplexní inventarizace stromů je v současné době chápané jako základní nástroj, 
který umožňuje nejen provádění potřebných typů ošetření, ale který je základem 
adekvátní kontroly majetku, kterou musí v případě jakékoliv škodní události každý 
vlastník prokázat. Obec v současné době disponuje komplexní inventarizací stromů a 
návrhem jejich ošetření. Ne vždy se shoduje názor laické veřejnosti s odborným 
posouzením. 



ZAŽÍT VRCHOLY

Projekt Zažít vrcholy je realizován z Operačního programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 
3. Lužické hory a Žitavské hory jsou jedním přírodním horským celkem s velkým 
potenciálem cestovního ruchu. Turistická oblast nabízí atraktivní možnosti pěší turistiky, 
cykloturistiky, klasického lyžování s možností kulturních a historických zážitků na tomto 
společném hornatém území. Obsahem české části projektu realizovaného společně s 
městem Oybin je přeshraniční propojení nabídek cestovního ruchu na vrcholech 
Lužických a Žitavských hor. Projekt zatraktivní lokality na obou stranách hranice, které 
nejsou tak známé. Pro celoroční údržbu pěších i lyžařských tras byla v rámci projektu 
nakoupena technika - skútry, terénní motorové vozidlo, křovinořez a motorové pily. 
Kromě techniky na údržbu tras byly vytvořeny a vytištěny letní a zimní turistické mapy, 
které jsou zdarma k dispozici na turistických informačních centrech členských obcích 
Svazku obcí Novoborska či v samotném Svazku obcí Novoborska a obci Oybin. Společné 
slavnostní "pokřtění" zimních turistických map se uskutečnilo v České Lípě. Mapu je 
možno vyzvednout na našem obecním úřadě zdarma.

 VZP NOVÉ PŘÍSPĚVKY





C) Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš – mnohé věci naučené v mládí 
opravdu ke stáru přináší užitek. Ale někdy je paměť bestie a nemůžeme najít ani to, co
jsme někam dali před pěti minutami.
 
D) Dočkej času, jako husa klasu – jsou věci, které by se neměly uspěchat, ale taky 
byste se nemuseli dočkat. Jen si vzpomeňte na panenku sedící v koutě. A navíc 
nezapomeňte, že ,,drzé čelo je lepší než poplužní dvůr“. 
Pokračování příště..

CO JE TO, KDYŽ SE ŘEKNE : HUSARSKÝ KOUSEK

Husar znamená v chorvatštině lupiče, piráta či lapku. Slavný uherský král Matyáš 
Korvín si právě z těchto elementů vytvořil obávanou speciální jednotku. Její 
příslušníci se proslavili nejen různými divokými kousky, ale i krutostí, odvahou a 
nečekanými přepady. V 17. a 18. století se husaři již stali regulérní součástí všech 
evropských armád. S uvedeným rčením je spojován slavný rakouský vojevůdce z dob 
sedmileté války Andrej Hadik, který s jednotkou 3 500 husarů rychlým nočním 
pochodem obešel pruskou posádku ve Slezsku a podnikl nečekaný výpad na zcela 
nechráněný Berlín. Vyděšení měšťané byli nuceni zaplatit obrovské výpalné a Hadik 
při celé akci ztratil pouhých 10 mužů. Vyvolal tím senzaci v celé Evropě a pruskému 
králi Fridrichu II. Velikému přivodil záchvat vzteku. 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD
TENISOVÝMI KURTY

Na dotaz některých našich občanů, proč obec vyhazuje obecní finanční 
prostředky na opravu místní komunikace pod tenisovými kurty, kterou, 

údajně nikdo nepoužívá (od čp. 59 p. J. Spanilý směr k čp. 188 L. Knytl) – odpovídáme: 
Obec na žádost místních občanů (zejména maminek s dětmi a obyvatel bydlící v dolní 
části obce), sehnala sponzora firmu ZEPS s.r.o. Lindava, která na vlastní náklady po 
domluvě s obcí, tuto místní komunikaci opravila včetně vybudování nového propustku. 
Co závěrem říci? :  obec neutratila žádné obecní prostředky, vyhověla místním 
obyvatelům bydlící v lokalitě pod tenisovými kurty a opravila dostatečně místní 
komunikaci, která je dle názoru obce hojně využívána. V jarních měsících firma ZEPS 
s.r.o. odvodní svah pod TK směrem k nově vybudovanému propustku.

Současně velmi děkujeme firmě ZEPS s.r.o. Lindava za jejich vstřícnost k naší obci.

ABECEDA PŘÍSLOVÍ A RČENÍ ( trochu nadneseně)

Tahle lidová moudra nás provázejí celý život. Přistupujte k nim však raději trochu s 
odstupem. 
A) Až naprší a uschne – má znamenat, že vlastně nikdy. Ale s jistotou toto rčení 
můžete říct jen na Sahaře 

B) Bez práce nejsou koláče – když někdo nepracuje tak nemůže čekat, že něco dostane
jen tak
 



     

.      

připomínáme – dříve - dnes

   

   



OPRAVA SILNICE III: 26318 POLEVSKO x PRÁCHEŇ

Konečně jsme se dočkali, po osmi letech urgencí na Krajský úřad Libereckého kraje a 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, je oprava silnice III/26318 Polevsko x Prácheň 
plánována na letošní rok viz článek z Českolipského deníku ze dne 17. 3. 2015. Na 
základě telefonického hovoru ze dne 18. 3. 2015 s Krajským úřadem Libereckého kraje, 
odbor dopravy, nám bylo sděleno, že v březnu KÚLK vypsal výběrové řízení  na 
dodavatele opravy silnice, samotná oprava bude zahájena v červnu 2015, dokončení 
musí být dle dotačních podmínek do 30. 11. 2015. Oprava silnice Polevsko x Prysk je 
odložena na příští rok 2016, z důvodu nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku v obci 
Prysk.



POMNÍČEK
Obec oslovil p. Hynek Charous z Brna,  nabídl zafinancování pomníčku na památku 
úmrtí herce pana Tomáše Holého. Obec přislíbila vyřízení povolení od Policie ČR, 
KSSLK Jablonec v Podještědí a MěÚ Nový Bor, odbor dopravy.

Jarní očkování psů a koček proti vzteklině
Ve  středu 1. dubna 2015 se od 17,00 do 17,30 hod.
uskuteční  u  budovy  obecního  úřadu  pravidelné  očkování  psů  a
koček.
Cena vakcíny je 130,-Kč .



ŽÁDOST O SOUČINNOST VE VĚCI ODKLIZENÍ NEPOŘÁDKU U

NEMOVITOSTI

č.p. 26 ulice Generála Svobody v Arnultovicích

Městský úřad Nový Bor, odbor správy

majetku odpověděl:

Obec Polevsko v prosinci 2014 požádala Městský 
úřad Nový Bor o součinnost při odstranění 
nepořádku u nemovitosti č.p. 26 v ulici Gen. 
Svobody v Arnultovicích.



VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

budou přistaveny v
 

prostorách u Obecního úřadu 
 

Od 13. 5. 2015 (středa) od 15.00 h. do 18.00 h.  a 
16. 5. 2015 (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:

Občané  trvale bydlící v obci, kteří se prokáží občanským průkazem
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. 

PLATBY NA ROK 2015
poplatek za TKO 

– základní sazba 600,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci k trvalému
    pobytu ; za rekreační objekt,  
-  pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat nádoba, 
    pytle je možné si vyzvednout na obecním úřadě

poplatek za psy– základní sazba 100,-Kč za 1. psa, důchodci 50,-Kč za 1. psa, 
každý další pes 200,-Kč 

pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy, 

!!! Všechny uvedené poplatky jsou splatné do 28.2.2015
a to do pokladny OÚ nebo převodem na účet obce 

( OÚ přidělí variabilní symbol platby)



         

V měsíci lednu významné jubileu oslavil:
Josef Dočekal

V
 

měsíci únoru významné jubileu oslavili:
Karel Novotný
Ladislav Živný

V

 
měsíci dubnu významné jubileu oslaví:

Helena Stromecká
Petr Cejpa

Ing. František Korvas

V

 

měsíci květnu významné životní jubileu oslaví:
Marie Musilová č.p. 163
Jana Korvasová č.p. 151
Ing. Jaromír Panuška

Jana Korvasová č.p. 148

Srdečně blahopřejeme

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





Penzion Na Křižovatce Polevsko, OÚ Polevsko

si Vás dovoluje pozvat na:

Nádherné prožití svátků jara, 
ženám hodně koledníků, dětem bohatou pomlázku
a chlapům plnou sklenku.

Veselé Velikonoce Vám přeji. 

Martina Rašínová, starostka   



březen Zdobení perníčků a kraslic MŠ
duben Pedagogická rada ZŠ
30. 3. – 1. 4. 
2015

Velikonoční beránek – soutěž – příjem beránků –
pondělí, hlasování – pondělí a úterý, středa vyhlášení

ZŠ (MŠ)

2. – 3. 4. 2015 Velikonoční prázdniny ZŠ
duben nebo 
květen

Malotřídní florbalový turnaj – pořádá ZŠ Horní 
Libchava

ZŠ

duben Týdenní projekt – DEN ZEMĚ – soutěž ve sběru 
papíru

ZŠ (MŠ)

28. 4. 2015 Foto na závěr školního roku od 9.00 h ZŠ, MŠ
30. 4. 2015 Čarodějnická škola ZŠ, MŠ
11. 5. 2015 Dopravní hřiště – 4. – 5. ročník ZŠ
13. 5. 2015 Atletický trojboj – pořádá ZŠ Nový Oldřichov ZŠ, MŠ
20. 5. 2015 Sloupský tyjátr ZŠ
květen Besídka ke Dni matek MŠ
24. – 29. 5.2015 Škola v přírodě – Horní Podluží ZŠ (MŠ)
5. 6. 2014 Fotbalový turnaj malotřídních škol ZŠ
červen Školní výlet MŠ
červen Školková maturita MŠ
19. 6. 2015 Zahradní slavnosti od 16.00 h ZŠ
červen Závěrečná klasifikační pedagogická rada ZŠ
25. 6. 2015 Spaní ve škole ZŠ
29. 6. 2015 Školní výlet pěšky do Kytlic – kozí farma ZŠ
30. 6. 2015 Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení se 

žáky 5. ročníku, vysvědčení
ZŠ

 
  
V Polevsku 1. března 2015 Mgr. Elena Průchová

     ředitelka školy

ŠKOLNÍ SLOUPEK

PLÁN AKCÍ ŠKOLY

II. pololetí školního roku 2014/2015
Březen – červen 2015

 
Od 9. 2.  – 30. 3. 
2015  

Plavecký výcvik - každé pondělí ZŠ , (MŠ) 

12. 3. 2015 Třídní schůzky  (informace o škole v přírodě) ZŠ (MŠ)
březen Otvírání studánky MŠ
23. – 27. 3. 2015 Duhový týden (červená, modrá, žlutá, zelená, 

oranžová)
ZŠ, MŠ

26. 3. 2015 Kytarový koncert -  45,- Kč ZŠ, MŠ



   1. POLEVSKÝ MAŠKARNÍ PRO DOSPĚLÉ
27.2. 2015



                 

ID datové schránky:   v2ub435
úřední hodiny úřadu: PO a ST  08,00 hod.- 11, 30 hod, 12,30 hod. – 17,00 hod.   

bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor
telefon:  487/727731, 606/907688
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