
DVACÁTÝ ČTVRÝ  POLEVSKÝ OBČASNÍK
září  2015

Oprava Hrobky rodiny Handschke 6/2015 dotační prostředky
Ministerstvo kultury prostřednictvím ORP Nový Bor



ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,

konaného dne 10. 6. 2015, od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
1. patro  Obecního úřadu 

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

Omluven: Ing. Rainer Lischka,

Schválení programu:
1.    Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.   Kontrola úkolů
4.   Faktura firmy ZEPS s.r.o. Lindava – dokončení chodníku
5.   Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Polevsko
6.   Zpráva z přezkumu hospodaření obce Polevsko  a závěrečný účet obce Polevsko
7.   Účetní závěrka obce Polevsko
8.   Smlouva o právu umístění a provedení stavby 
9.   PD za Obecním úřadem
10.  Počítač OÚ
11.   ZŠ a MŠ Polevsko – digestoř do kuchyně
13.  Restaurace na Křižovatce
14.  Přijmutí bezúplatně pozemků od fyzické osoby
15.  Různé
16.  Diskuse
17.  Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 9              Proti 0                   Zdrželi se 0

2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko  určuje ověřovateli zápisu Mgr. Elenu Průchovou a 
Lenku Panuškovou,  zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 9                  Proti 0                   Zdrželi se 0

3.   Kontrola úkolů
P.  Staňa  na  minulém  zastupitelstvu  se  dotázal,  zda  je  možné  vybudování  beach
volejbalové hřiště svépomocí. Úkol trvá.

Na minulém ZO zastupitelé projednali založení jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Polevska a pověřili  Petra Staňu k zajištění zpracování podkladů dle metodiky
jednotek sborů dobrovolných hasičů  Ministerstva vnitra čj. MV-52763-6/PO-2008.
Petr Staňa informoval o malém zájmu veřejnosti. Úkol odložen.



4.  Faktura firmy ZEPS s.r.o. Lindava
V rámci  realizace  chodníčku  za  TK,  kdy obec  obdržela  dotaci  v roce  2015  ve  výši
400 000,-  Kč,  se  vybudoval  chodníček,  dle  dotačních  podmínek  byly  uznatelné
náklady  na chodníček pouze ze 30 %, zbylé náklady jdou za obcí (domluveno při
podávání  žádosti  o  dotaci).  V rozpočtu na rok 2015 jsou schváleny  výdaje  ve  výši
250 000,- Kč. Firma ZEPS s.r.o. předložila faktury ve výši 204 117,51 Kč. Zastupitelé
na  minulém  zastupitelstvu  tento  bod  odložili  na  příští  zastupitelstvo  z   důvodu
vyřešení zpevnění 2. etapy chodníčku. Byla uskutečněna schůzka s firmou ZEPS s.r.o.
a přislíbeny výměny povrchu chodníčku a zpevnění.
Návrh usnesení:
schválili proplacení první faktury firmě ZEPS s.r.o. Lindava v hodnotě 102 059,66 Kč
za  dokončení  2.etapy  chodníčku  za  TK,  druhá  faktura  ve  výši  102 057,85  bude
proplacena po odstranění vad a nedodělků.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

17,30 příchod T. Romanovského

5.   Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Polevsko
Zastupitelé projednali účetní závěrku  a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Polevsko za
rok 2014. Hospodářský výsledek skončil přebytkem ve výši 1 652,76 Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelé  projednali  a  schválili  účetní  závěrku  a hospodářský výsledek ZŠ a  MŠ
Polevsko  s přebytkem 1 652,76 Kč. Dále schválili převod hospodářského výsledku ve
výši 1 652,76 Kč  do rezervního fondu ZŠ a MŠ Polevsko.
 Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdrželi se 0
6.   Zpráva z přezkumu hospodaření obce Polevsko  a závěrečný účet obce
Polevsko 
Zastupitelé projednali „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polevsko
za r. 2014 bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schválili  „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polevsko za
r. 2014 bez výhrad“.
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdržel se 0
7. Účetní závěrka obce Polevsko za rok 2014
Zastupitelé projednali účetní závěrku obce Polevsko za rok 2014.
Návrh usnesení :
Zastupitelé schválili účetní závěrku obce za rok 2014
Výsledek hlasování: Pro 10                 Proti 0                   Zdržel se 0
8.  Smlouva o právu umístění a provedení stavby 
Zastupitelé projednali uzavření Smlouvy o právu umístění provedení stavby -
kanalizační přípojka z p.p.č.st. 111/2 ve vlastnictví Elišky Polesné na p.p.č. 841 ve
vlastnictví obce Polevska.
Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  uzavření  Smlouvy  o  právu  umístění  provedení
stavby – kanalizační přípojka z p.p.č.st. 111/2 ve vlastnictví Elišky Polesné na p.p.č.
841 ve vlastnictví obce Polevska za podmínky dodržení sklonu víka šachty se spádem
vozovky z důvodu zimní údržby. Zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0



V rámci připravovaného projektu přeshraniční spolupráce, kdy obec oslovil zástupce
farnosti z Reichenbachu, musí obec projednat návrh budovy za Obecním úřadem, ve
které musí být zázemí pro setkávání s německou stranou. Zastupitelé bod odložili.

10.  Počítač OÚ
Firma Gordic,  která  obci  zabezpečuje  účetní  a  související  programy potřebné  pro
chod obce,  oznámila,  že  veškerá podpora  po 31.  12.  2015  od Microsoftu  (Gordig)
končí, doporučila nakoupení nových programů nebo nakoupení nového počítače. Obě
možnosti  jsou  cenově  stejně  výhodné.   Tzn.  operační  systém  je  již  zastaralý,
potřebujeme nový, protože firma Gordic již tyto programy nebude podporovat.
Byli osloveni telefonicky firmy k předložení nabídek a to:
CS 23 Plus, s.r.o. Liberec                    18 731,- Kč
Prodejna SEMAFOR, Cvikov             18 990,- Kč
OBIK computers s.r.o.                        18 106,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili bod z důvodu posouzení Ing. Lischky a dotazu, kolik
bude stát aktualizace účetních programů na nový operační systém.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0
11. ZŠ a MŠ Polevsko – digestoř do kuchyně
Z důvodu přibývajících  strávníků  ZŠ a  MŠ Polevsko (cca  100 )  starostka  navrhla
koupit digestoř do kuchyně ve škole. Digestoř je nutná pro odvětrávání pachů, par a
mastnoty z kuchyně. Kuchyň byla v měsíci květnu z části rekonstruována a je nutné
vyřešit  odsávání.  Byla  oslovena  firma  COMIMPEX  INTERNATIONAL  spol.  s.r.o.
Česká  Lípa,  od  které  byl  zakoupen  nový  plynový  sporák  v měsíci  dubnu,
k vypracování a doporučení vhodných nabídek.
Návrh usnesení:
Zastupitelé odložili bod na další jednání a pověřili Petra Staňu k oslovení tří firem na
pořízení vzduchotechniky do kuchyně.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0
12.  Restaurace na Křižovatce 
Z důvodů přibývajících stížností na provoz Restaurace na Křižovatce Obec Polevsko

14.  5.  2015  vyvolala  schůzku  s nájemcem.  Zastupitelé  schválili  na  minulém

zastupitelstvu dodatek k nájemní smlouvě, kde je přesně definováno hrubé porušení

povinnosti,  zejména  nebude-li  provozovat  zařízení  restaurace,  jak  je  uvedeno

v nájemní smlouvě - s tímto doplněním:

Za hrubé porušení smlouvy se považuje:

- neobsloužení návštěvníků v době obědů a večeří

- provozní doba do 20,00 hod.

- nezajištění profesionální obsluhy na dvě směny

Nájemce do 31. 5. 2015 předloží seznam stavebních prací, včetně doložení dokladů.
Dále  předloží  harmonogram  dalších  stavebních  prací  ke  schválení  včetně
předpokládaných nákladů. Dodatek k 10. 6. 2015 nájemce nepodepsal.
10.  6.  2015  v 15,30  předložil  nájemce  Penzionu  na  Křižovatce  seznam  stavebních
nákladů. Dále zastupitelé domluvili další postup v řešení této situace, oslovit právního
zástupce, daňového poradce a stavaře, kteří  posoudí předložené faktury z hlediska,
kdy se jedná o běžnou opravu, údržbu a stavební práce. Pověřili starostku k zajištění
tohoto úkolu včetně podpisů dokladů s nimi souvisejících.

9. PD za Obecním úřadem



v Restauraci a penzionu na Křižovatce.
Žádají doložení, že tyto náklady byly účelně vynaloženy a doložení účetních dokladů
do  30.  6.  2015.  Současně  žádají  okamžité  zastavení  všech  stavebních  prací.  Dále
pověřili starostku k zajištění dalšího postupu v řešení této situace včetně podpisů.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0

13. Přijmutí bezúplatně pozemků od fyzické osoby
Zastupitelé projednali nabídku bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Polevsko od fyzické
osoby pí Eriky Švajcrové z Nového Boru na obec Polevsko. Jedná se o následující (převážně
lesní porost) pozemky:

parcela výměra druh pozemku
152/2 1 079 m2 ostatní plocha
155/1    550 m2 ostatní plocha
155/2    137 m2 ostatní plocha
156 3 309m2 lesní pozemek
174/3 7 072 m2

lesní
pozemek

190/2    448 m2 ostatní plocha
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili přijmutí pozemků do majetku obce v k. ú. Polevsko
od  paní  Eriky  Švajcrové,  Nový  Bor   s tím,  že  veškeré  finanční  náklady  spojené
s převodem nemovitostí jdou na náklady obce Polevsko.

parcela výměra druh pozemku
152/2 1 079 m2 ostatní plocha
155/1    550 m2 ostatní plocha
155/2    137 m2 ostatní plocha
156 3 309m2 lesní pozemek
174/3 7 072 m2 lesní pozemek
190/2    448 m2 ostatní plocha

Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0

14. Různé
Strategický plán, resp. program rozvoje obce by správně měly mít všechny obce v ČR.
Bude nezbytnou podmínkou při čerpání  dotací z evropských fondů – je možné, že
někde se bude přímo dokládat  jako příloha žádosti  o  dotaci  a  tam,  kde tomu tak
nebude, se  bude minimálně uvádět,  jestli má obec tento dokument zpracovaný nebo
ne (jedno z hodnotících kritérií). Pokud bude uvedeno, že obec  má plán zpracovaný a
následná případná kontrola k dotaci zjistí, že není zpracován v souladu s metodickým
pokynem ke zpracování nebo není vůbec zpracován, budou samozřejmě následovat
sankce, odebrání dotace apod… MMR vyžaduje informaci, zda  program rozvoje obce
je zpracován již nyní při podání žádosti o dotaci z MMR. 

Obec Polevsko je členem LAGu Podralsko, které z tohoto důvodu pro své obce z území
působnosti  vychází  maximálně  vstříc  obcím  s cenou  tohoto  dokumentu,  má  také
pracovní  kontakty  přímo  s metodikem  MMR,  který  zpracovával  pilotní  projekt
„Elektronická  metodická  podpora  měst  a  obcí“.  V rámci  pilotního  projektu  byly
zpracovány dva programy rozvoje pro obce z Lbc. kraje – Všelibice a Tachov, z čehož
již  Tachov  zpracovávali  na  LAGu  Podralsko.  Dále  zpracovávájí  programové
dokumenty pro obce Svazku obcí Pekla, vše přesně podle požadavků MMR. 

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a  neschválili předložený seznam investic Ing. Vladimirovem



Dalším důvodem je zcela jistě cena za zpracování – cena 59 900,- + DPH je opravdu
cena  jedné  z nejlevnějších  odborných  zpracovatelských  firem  (E-rozvoj),  která  je
prověřená – mám zde její nabídku na zpracování. Např. ARR, Regioplan apod. jsou
cenově ještě daleko výše. 

Strategický plán je nutnou podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací z
fondů Evropské unie.

Budoucnost  obce  je  nejistá  jen  tehdy,  pokud  si  jeho  samospráva  nestanoví  cíle  
a priority a nebude se řídit tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které obec má ke
svému  rozvoji  a  ku  prospěchu  všech  jeho  obyvatel  i  návštěvníků.  

Strategický plán je potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo obce, ale dále pro
každého  občana,  který  chce  znát  záměry  samosprávy.  
Dodržování  priorit  a  realizace  plánu  rozvoje  obce  umožní  lépe  využívat  finanční
prostředky  obce  pro  její  rozvoj  a  zvyšování  kvality  života  jejích  občanů.  

Každá obec je jedinečná a to především lidmi, kteří ji utvářejí. Rozvoj obce je důležité
realizovat pro ně, ale také především s nimi. 

LAG  Podralsko,  ve  kterém  jsme  členem  nabízí  za  zpracování  strategického
dokumentu 20 000,-Kč.

MAS Šluknovsko – 40 000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zpracování Strategického dokumentu obce Polevska
LAGem Podralsko v hodnotě cca 20 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10                Proti 0                   Zdržel se 0

Starostka  informovala  zastupitelé  o  zaplaveném  sklepě  budovy  Penzionu  na
Křižovatce. Po zastupitelstvu je plánovaná schůzka v Penzionu za účasti p. Doležala.

V Polevsku 11. 6. 2015

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová

Ověřovatelé zápisu:    Mgr. Elena Průchová                  Lenka Panušková

Jaroslav Hájek                                                                   Martina Rašínová
místostarosta obce                                                                   starostka obce



přízemí  Obecního úřadu 
Přítomní: Martina Rašínová, Mgr. Elena Průchová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek,
Petr Staňa, Lenka Panušková, Roman Šauer,  Petr Ziml,  Ing. Rainer Lischka,
Omluveni: Tomáš Romanovský, Ing. Tomáš Socha
Hosté : Ing. Vladimír Vladimirov
Schválení programu:
1.    Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.   Restaurace na Křižovatce
4.   POV – podání dotace
5.   Plynový kotel Obecní úřad
7.   Různé
8.  Diskuse
9.  Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 9              Proti 0                   Zdrželi se 0
2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko  určuje ověřovateli zápisu Petra Staňu a Jana Marouška,
zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování: Pro 9                  Proti 0                   Zdrželi se 0
3.  Restaurace na Křižovatce
Ing.  Vladimirov požádal  o  slovo,  sdělil,  že  v pondělí  mluvil  s paní  starostkou  a

nebylo mu řečeno, že se koná zastupitelstvo 15. 7. 2015

Odpověď  starostky:  bylo  Vám  řečeno,  že  ve  středu  se  uskuteční  schůzka  se

zastupiteli

Ing. Vladimirov – to ano

Z důvodů  stále  přibývajících  stížností  na  provoz  Restaurace  na  Křižovatce  Obec

Polevsko  14.  5.  2015 vyvolala  schůzku s nájemcem.  Obyvatelé  obce  si  stěžují  na

obsluhu v restauraci, která  je neprofesionální, pomalá, v době obědů obsluha žádá po

běžných  návštěvnících,  ať  počkají,  že  musí  obsloužit  děti….Večeře  jsou  podávány

pouze polotovary (smažený sýr, smažené filé, smažený řízek).

Na schůzce 14. 5. 2015  nájemce sdělil, že je složité sehnat  adekvátní obsluhu, má

požadavek na Úřadu práce, ale bohužel zájemci se nehlásí.

Domluvena další schůzka za měsíc a pak následné řešení. 

Zastupitelé  schválili  na  veřejném  zasedání  zastupitelstvu  obce  dne  20.  5.  2015

dodatek  k nájemní  smlouvě,  ve  kterém  se  přesně  definovalo  hrubé  porušení

povinností,  zejména  nebude-li  provozovat  zařízení  restaurace,  jak  je  v nájemní

smlouvě uvedeno.

Zastupitelé projednali a schválili dodatek k nájemní smlouvě v tomto znění:

- doplňuje se článek 12 

ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Polevska,

konaného dne 15. 7. 2015, od 17.00 hodin v zasedací místnosti 



doručení  výpovědi.  Pronajímatel  je  oprávněn  tuto  nájemní  smlouvu  vypovědět  v

měsíční výpovědní lhůtě, pokud nájemce poruší hrubým způsobem své povinnosti,

zejména  nebude-li  provozovat  zařízení  restaurace,  jak  je  uvedeno  v čl.  5  nájemní

smlouvy.

Za hrubé porušení smlouvy se považuje:

- neobsloužení návštěvníků v době obědů a večeří

- provozní doba jen do 20,00 hod.

- nezajištění profesionální obsluhy na dvě směny

Nájemce do 31. 5. 2015 předloží seznam stavebních prací, včetně doložení dokladů.
Dále  předloží  harmonogram  dalších  stavebních  prací  ke  schválení  včetně
předpokládaných nákladů. 

Ing.  Vladimirov  –  dodatek  nepodepsal,  dle  jeho  názoru  mají  zastupitelé  velké
požadavky tj., že musí být restaurace otevřena 7 dní v týdnu
Odpověď starostky: není pravda, v dodatku toto není napsáno
Ing. Vladimirov – je
Starostka předložila dodatek k nájemní smlouvě
Petr  Staňa –  přečetl  dodatek,  ve kterém se  nepíše o  požadavku 7  dní  otevřeno
v restauraci
Ing. Vladimirov – špatně jsem to pochopil

Ing. Vladimirov – předložil  15. 7. 2015 nový jídelní lístek platný od pátku 17. 7.,
kde jsou podávány i teplé večeře, dále informoval o nové obsluze (dvě nové servírky)
od pondělí tj. 13. 7. 2015.
Starostka se dotázala – od pátku bude nový jídelníček s velkým výběrem jídel, jak
chtějí opět navrátit klientelu, kterou již ztratili ?
Ing. Vladimirov – to je můj úkol, zařídím
Petr Staňa – je nutné mít v restauraci kamery
Ing. Vladimirov – jedna je v baru, z důvodu kontroly personálu, druhá je v rohu
restaurace z důvodu dokázání, když bude zákazníkem řečeno, že nebyl obsloužen
Starostka: stížnosti  na  obsluhu  bylo  již  v minulosti  s nájemcem řešeno,  obsluha
restaurace neobsloužení přiznala. Nevidí důvod mít kameru, věří, že podobná situace
díky výměně obsluhy se již nestane. 

Dále na minulém zastupitelstvu dne 11. 6. 2015 projednali a neschválili předložený
seznam investic Ing. Vladimirovem v Restauraci a penzionu na Křižovatce.
Žádali doložení, že tyto náklady byly účelně vynaloženy a doložení účetních dokladů
do 30. 6. 2015. Současně žádají okamžité zastavení všech stavebních prací.

Dále  zastupitelé  domluvili  další  postup  v řešení  této  situace,  oslovit  právního
zástupce, daňového poradce a stavaře, kteří  posoudí předložené faktury z hlediska,
kdy se  jedná o  běžnou  opravu,  údržbu a  stavební  práce.  Starostka  byla  pověřena
k zajištění tohoto úkolu.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Každá  ze  stran  této  smlouvy  je  oprávněna  tuto  nájemní  smlouvu  vypovědět  ve

výpovědní lhůtě tříměsíční, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po

Trvání smlouvy



Roman Šauer – nemůžete  po nás  chtít  rychlou  odpověď,  faktury  jste  nám měl
předkládat průběžně a ne až po půl roce
J.  Hájek –  obec  nemůže  uznat  nebo  dokonce  proplatit  velké  fin.  náklady,  bez
řádného  výběrového  řízení,  které  vždy  vypisuje  od  20 000,-  Kč  nehledě  na  stav
obecního účtu
Ing. Vladimirov – zda může postavit venkovní zadní terasu se zámkovou dlažbou a
stanem, když mu zastupitelé zakázali další stavební práce
Odpověď  starostky:  ne,  nebude  se  nic  budovat  do  vyřešení  stavebních  prací
v penzionu
Ing.  Vladimirov –  odcházel  a  dotázal  se,  zda  má  kameru  v rohu  restaurace
odmontovat
Zastupitelé – ano
Závěr
Zastupitelé  vzali  na  vědomí  změnu  obsluhy v restauraci,  nový  jídelníček  a  příslib
nájemce o zlepšení všech služeb v Restauraci na Křižovatce.

4.   POV
Zastupitelé projednali podání žádosti o dotaci v rámci programu POV na výstavbu 

chodníku podél silnice III/26318.

Návrh usnesení:

projednali  a  schválili  podání  žádosti  o  dotaci  v rámci  programu POV na výstavbu
chodníku podél silnice III/26318.
Výsledek hlasování: Pro 9                 Proti 0                   Zdrželi se 0

5. Plynový kotel Obecní úřad
Na základě kontroly  komína na Obecním úřadě je  nutné převložkování  komínové
hliníkové vložky (stáří cca 21 let). Obci byla doporučena i výměna plynového kotle  na
turbo kondenzační (stáří 21 let), výměnou dojde k 20 % úspoře plynu. 
Obec oslovila firmy k

 
vypracování nabídky. Nabídku předložili:

firma kotel  včetně
montáže

vyvložkování celkem

Ladislav Jérie 40 311 15 488,- 55 799,- 
Kominictví Hráský Jaroslav
Liberec

47 747,- 11 495,- 59 240,-

Jaroslav Hájek 50 500,-
Pavel Jindra 52 000,-

Návrh usnesení:  
Zastupitelé  projednali  a  schválili  nákup  nového  plynového  kotle  turbo  na Obecní
úřad, včetně nového vyvložkování komína. Byla vybrána nejnižší nabídka.
Výsledek hlasování: Pro 8                 Proti 0                   Zdrželi se 1 (J. Hájek)

rozdělí  faktury  na  běžnou  opravu,  údržbu  a  stavební  práce.  Zastupitelé  v září
projednají, zda a jaké stavební práce uznají.
Ing.  Vladimirov –  žádá  co  nejdříve  vědět  odpověď na  uznání  stavebních  prací
z důvodu vynaložených velkých investic

Ing. Vladimirov – kdy mu bude sděleno uznání stavebních prací
Odpověď starostky: faktury byly předány právnímu zástupci obce, právní zástupce



J. Maroušek : zda je možné na TK vyměnit bílé pásky u sítí
Starostka: bude zajištěno 16. 7.

V Polevsku 16. 7. 2015

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová

Ověřovatelé zápisu:    Petr Staňa                                   Jan Maroušek

Jaroslav Hájek                                                                   Martina Rašínová
místostarosta obce                                                               starostka obce

CYKLOSTEZKA VARHANY

Svazek obcí Cyklostezka Varhany řeší reklamaci na třetí etapě cyklostezky. Proběhla 
jednání se zástupci firmy SKANSKA, která byla dodavatelem stavby, technickým 
dozorem investora a zástupci svazku. Největším problémem jsou vystupující 
nerovnosti na povrchu stezky. Povrchem prorůstá přeslička, která je, zdá se, 
nezničitelná. Při stavbě cyklostezky bylo drážní těleso odpleveleno způsobem, který 
byl navržen projektantem v projektové dokumentaci. Svazek nyní řeší reklamaci, 
zjišťuje, zda všechny práce proběhly dle předepsané dokumentace a zda byla 
dokumentace a názor projektanta správný. V příštích týdnech dojde k chemickému 
postřiku plevele, poté firma SKANSKA navrhne technologii tzv. „zaválcování boulí“ 
na cyklostezce

Dne 25. 6. se konalo další jednání svazku obcí Cyklostezka Varhany. Na programu 
jednání bylo řešení následujících bodů: 
1. Úklid 
- byl chemicky ošetřen plevel, po působení přípravku bude plevel posečen 
- vyčištění příkopů a propustů = bude objednáno u firmy, která se touto činností 
zabývá 
2. Personální záležitosti 
- pomoc ze strany města Česká Lípa, která uvolnila zaměstnankyně, které budou 
pracovat pro svazek ohledně účetnictví, technických a administrativních záležitostí 
3. Reklamace 
- byla podána reklamace na služby ohledně výběrového řízení, projektové 
dokumentace a samotné realizace, zejména byl reklamován povrch cyklostezky, na 
které dnes vznikají nerovnosti v podobě „boulí“ 
4. Informační tabule 
- provozní řády, informace o jednotlivých obcích, mapy = byla podána žádost o 
nabídku na tyto potřebné věci 

domem, druhý majitel – nechce
J. Maroušek: zda se opraví sokl na budově Restaurace na Křižovatce
Starostka:  realizační  firma Stavoterm  a.s.  Černý,  Liberec  dala  k reklamaci  nátěr
soklu a čekala na rozbor a přesný postup opravy. Již je vše vyřízeno a sokl se opravuje

Starostka: dva majitelé nedali souhlas, první z důvodu parkovacího místa před jeho
vybudování chodníku od návsi ke škole

 – zda jsou vyřešeny všechny pozemky vJ.  Maroušek  rámci  žádosti  o  dotaci  na
6. Různé

5. Kolaudace



Vážení občané, opět se rozmohlo volné pobíhání psů. Je důležité opět připomenout, 
že svého miláčka nemůžeme „venčit“ pouhým vypuštěním do přírody nebo do obce. 
Omezujete ostatní občany obce, kteří své psy vodí na vodítku, vaši volně pobíhající psi
znečišťují pozemky a někdo to po nich musí uklidit. V neposlední řadě má řada lidí z 
volně pobíhajících psů strach. Není třeba zdůrazňovat, že věta typu: „On vám nic 
neudělá“ není na místě. Žádáme Vás o uvědomění si svých povinností a práv 
spojených s pobíhajícími psy. Děkujeme Vám za pochopení. 

Zasedání ZO

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 5. 10. 2015 
od 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v 1. patře. Změna 
termínu a času vyhrazena. Případné změny budou zveřejněny na úřední 
desce OÚ a na plakátovacích plochách. 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 

Po dvouměsíční pauze je tu další školní rok plný povinností, pravidelného režimu, 
učení, zájmových aktivit a kroužků. Začátek školy je složitější pro žáčky, kteří vstupují
do první třídy a samozřejmě není jednoduchý ani pro jejich rodiče. V každém případě 
je září přechodovým měsícem jak pro prvňáčky, tak pro ostatní školáky. Na školní 
režim najíždí v podstatě celá rodina. Věřím, že to všichni zvládnou a že naše škola 
bude zaplněna veselými, šikovnými a zvídavými žáky po celý školní rok. Stejně tak i 
paní učitelky s radostí a potěšením vstupují do dalšího školního roku. A bez toho, aniž
by neměly svou práci rády to snad ani nejde. Věřím, že vedení školy, včetně 
zaměstnanců nerezignují na neustálé změny ve školském režimu, neustálé kontroly a 
snaží se svou školu povznést. Napříč tomu, že máme zase nového ministra a školský 
systém naroste o další rok – povinný rok školky. Osobně si nejsem úplně jista, zda je 
nutné zavádět další rok školky, aby to bylo prospěšné. Nějak se mi ztrácí cíle 
vzdělávání a nabíhá otázka, proč budeme utrácet další miliardy. 

Našimi novými prvňáčky, které jsme 1.září přivítali jsou:
Andrlová Alice, Dlouhý Matyáš, Fantálová Franciska, Hořejší Oliver, Hovbel Adam,    
Choroušová Daniela ,| Korvasová Jana , Koutná Amélie, Larva Matyáš, Machalíková 
Nataša,Myška Miroslav, Správka Jakub, Svoboda Adam, Šimánek Matěj , Zavázalová 
Sandra.   

Jim i ostatním školákům přejeme hodně štěstí, úspěchů a radosti v
nastupujícím školním roce.

POBÍHAJÍCÍ PSI 



KOTLÍKOVÉ DOTACE
V rámci Libereckého kraje bude zpracován projekt na čerpání kotlíkových dotací v 
Libereckém kraji. Tento projekt bude předložen ve výzvě MŽP do 30. 9. 2015. Následně 
dojde k projednání a schválení předloženého projektu na MŽP. Cca v 12/2015 nebo 
01/2016 se předpokládá vyhlášení programů na příjem žádostí o dotace od 
konečných uživatelů, tedy od veřejnosti. 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude: 
- tepelné čerpadlo, 
- kotel na pevná paliva, 
- plynový kondenzační kotel, 
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, 
- „mikro“ energetická opatření. 

1. Kotel na pevná paliva 
V případě realizace kotle na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující 
požadavky Nařízení Komise (EU) (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů
na pevná paliva. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určené 
výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje. V 
případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o 
minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku 
TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). 

2. Tepelné čerpadlo 
V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která dle 
ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky.

3. Plynový kondenzační kotel 
V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové 
kotle plnící veškeré parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na 
ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. 

4. Instalace solární termické soustavy 
V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení 
disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806. 
V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení 
splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení 
minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 
V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s 
měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). 
Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s 
výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový 
kondenzační kotel). 

5. Technická opatření vedoucí ke 
snížení energetické náročnosti 
rodinného domu („mikro“ 
energetická opatření) Číslo 
opatření 

Typ opatření 



1 Zateplení střechy nebo půdních prostor 
2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo 

podlahy 
3 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. 

severní fasáda apod.) 
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších 

poruch fasády – eliminace tepelných 
mostů 

5 Oddělení vytápěného prostoru rodinného
domu od venkovního (např. zádveří) 

6 Dílčí výměna oken 
7 

dveří 8 

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří 

9 Výměna zasklení starších oken za 
izolační dvojskla 

PV FC fotbalový oddíl Polevsko

Přijďte podpořit domácí fotbalový tým PV FC Polevsko, přijďte fandit! Občerstvení
zajištěno – točené pivo, limo, domácí klobásy, ……

kolo domácí hosté datum den čas

2 Polevsko Zahrádky 16. 8. Ne 17,00
3 Okna Polevsko 30. 8. Ne 17,00
4 Polevsko Noviny 30. 8. Ne 17,00
5 Jestřebí Polevsko 6,9. Ne 17,00
6 Polevsko Lindava 9.9. St 17,00
7 Kunratice Polevsko 12.9. So 13,00
8 Polevsko Dubnice 20.9. Ne 16,30
9 H.Libchava Polevsko 23.9. St 17,00

10 Polevsko Pertoltice 27.9. Ne 16,30
11 Brniště Polevsko 4.10. Ne 15,00
12 Polevsko Mimoň B 11.10. Ne 16,00
13 N.Oldřichov Polevsko 18.10. Ne 15,30
14 Polevsko Tuháň 25.10. Ne 14,30
15 VOLNO
1 Polevsko Loko Č.L. 8.11. Ne 14,00

Výměna vstupních a balkonových



JÍZDNÍ ŘÁD ČSAD
Platný od 30. 8. 2015 do 12. 12. 2015

Nový bor – Polevsko – Kytlice   číslo linky 500 482, ranní spoj pojede v celé trase o 5 
minut dříve (tj. odjezd v 6,45 z Polevska).



ZKONTROLOVALI JSTE SI PLATNOST VAŠEHO
OBČANSKÉHO PRŮKAZU ?

Blíží se konec roku a s tím i konec lhůty pro výměnu
občanských průkazů, kterým končí platnost po deseti letech od

vydání při první vlně povinné výměny v roce 2005.

Nenechávejte vyřízení žádosti na konec roku.
Využijte pro objednání náš systém pro SMS a web

objednání na webových stránkách.

Ing. Miluše Rychtářová, vedoucí Správního odboru Městského úřadu Nový Bor



Alzheimerova nemoc 

Nemoc,  která je dnes nazývána odborníky jako epidemie  3.  tisíciletí,  nebo také

nemoc 21. století, je považována za tzv. skrytou epidemii. V  ČR dnes trpí touto nemocí přibližně

150  tisíc  lidí.  Odborníci  předpokládají  až  dvojnásobek  nemocných  do  roku  2050.  Dnes  je

Alzheimerova  nemoc  6  nejčastější  příčinou  smrti  v ČR.  Šíří  se  nejen  mezi  seniory  nad  65  let.

V současnosti nejsou výjimkou nemocní mladší, mnohdy již ve čtyřicátém či padesátém roku věku.  

Jak vzniká Alzheimerova nemoc? 

Nástup nemoci  může být pozvolný a nenápadný.  Varovné mohou být první příznaky, kdy člověk

začíná  nápadně  a  opakovaně  zapomínat  základní  věci,  může  se  hůř  dorozumívat  či  vůbec

nedorozumět. Také může být typická zhoršená orientace v čase, místu a prostoru. Jednoduše by se

daly jedny z prvních obtíží specifikovat, jako období, kdy člověk začíná obtížně zvládat běžné denní

činnosti, které mu nikdy předtím nečili potíže. Všechny výše zmíněné příznaky, mohou signalizovat

Alzheimerovu nemoc. Tedy pomalu probíhající poškození nervových buněk a jejich následný úbytek.

Tento  proces  má  za  následek  postupné  narušení  paměti,  rozvoj  demence  a  narušení  i  rozpad

osobnosti člověka. Nemoc probíhá ve třech fázích. Od lehké demence přes střední až po fázi těžké

demence.  V prvních  dvou  fázích je  na  místě  podpora pomocí  léků tzv.  kognitiv.  Ve  stadiu těžké

demence  jsou  podávána  nemocným  antidepresiva.  V průběhu  všech  stádií  se  ztrácí  schopnost

vyjadřování,  nemocní  se ale zajímají  o nemoc a často propadají  depresím. Nedokáží  rozpoznávat

hranice mezi sebou a okolím. Mohou být nepříjemní, nadávají, vztekají se, podléhají často depresím a

mohou být agresivní vůči  sobě i  okolí.  V takovém případě se velmi účinně osvědčila  metoda tzv.

demenční panenky, kdy s její pomocí umíme odvést pozornost, agresivitu a celkové projevy deprese a

agrese zmírnit. Postupem nemoci nemocní ztrácejí kontakt s okolním světem a uzavírají se sami do

sebe. Nemocní jsou častěji náchylní vůči infekčním nemocem, na které mohou zemřít. Nebezpečná je

např. chřipka, zápal plic aj. 

Jaké jsou nejčastější varovné příznaky Alzheimerovy nemoci?

Každý z nás občas něco zapomeneme, nevíme, co jsme chtěli momentálně udělat, netušíme, kam

jsme si položili  brýle a máme pocit, že stále něco hledáme. Takové zapomínání „běžné“,  je zcela

přirozenou  obrannou  funkcí  mozku,  který  se  chrání  před  přehlcením  v  té  chvíli  „  nepotřebnými

informacemi“. Nicméně u člověka postiženého Alzheimerovou nemocí je to trošku jiné.

Ztráta paměti je jiná než běžná. Bývá odhalena zpravidla tehdy, kdy člověk zapomíná nápadně častěji

a nevzpomene si ani později.

Ztráta orientace může patřit k jednomu z dalších varovných příznaků. Nejčastější je ztráta prostorové

orientace,  kdy  nemocný  člověk  nenajde  cestu  domů.  Neví  kde  je,  co  je  za  den,  měsíc,  rok.  Je

dezorientovaný a mnohdy vyděšený.

Problémy s vykonáváním běžných činností a extrémní roztržitost. V běžném životě nejprve dochází

ke vzniku potíží při zvládání složitějších činností či vyhodnocování složitějších situací. Typickými bývají



bankovní  operace,  úřední  vyřizování  ale  také  setkání  se  s podvodníky  „  šmejdy“,  kdy  postižený

nedokáže adekvátně situaci  posoudit,  vyhodnotit  rizika a zaujmout zdravé stanovisko.   Bývá tedy

velmi často snadným terčem podvodníků.  Postupně se může dostavit období, kdy nemocný přestává

zvládat také jednoduché, běžné věci v životě.  Jde např. o udržení základních hygienických návyků,

oblékání, nebo zapomínám, že vaří a následně jídlo připálí.Mohou se objevit mezi prvními varovnými

signály také problémy s řečí.  Nejen při únavě se nemocný nedokáže jednoduše vyjádřit, nenachází

slov. Možná, že jste slyšeli pojem „Zmatený úklid“.  Ano, další z varovných signálů, kdy dochází k

ukládání věcí na nesprávná místa. Něco někam založíme a nemůžeme to najít. Např. žehlička se najde

v lednici, špinavé prádlo v troubě apod.Nemocný člověk se postupem času doslova  duševně ztrácí

před očima, nepamatuje si postupně vůbec nic. Nepoznává své nejbližší a žije si ve svém vlastním

světě.

Jak poznáme, že touto nemocí trpíme? 

V dnešní době existuje řada diagnostických metod. Nejběžnější je vyšetření pomocí tzv. orientačních 

testů. Nejznámější jsou dva, Minimental test, kde je zadaných 30 otázek. Pokud je z nich 10 špatně, 

je téměř jistá přítomnost nemoci. Dalším je Test hodin. Kde na papíře je nemocnému zadáno do 

kružnice vyznačit určitou časovou hodnotu. Na základě těchto testů se následně diagnóza 

Alzheimerovy nemoci ověřuje na CT /počítačové tomografii/ a MR /magnetické rezonanci / mozku. 

Zde je v případě pozitivního nálezu patrný úbytek mozkových buněk. Prováděn bývá také rozbor 

mozkomíšního moku.

Jak se dnes Alzheimerově nemoci bránit?

Podpora rodiny a přátel je u tohoto onemocnění klíčová. Péče o člověka s Alzheimerovou nemocí je

velmi náročná a pro celou rodinu velice vyčerpávající. Ani zdravý, mladý člověk, který bude ochotný

starat  se 24 hodin denně, není  schopen poskytnout takto nemocnému člověku dostatečnou péči

v delším čase. V péči je důležitá hlavně trpělivost, netrvat si urputně na věcech, které chceme my

sami. Je nutné dát nemocnému čas a možnost volby v rozhodnutí, nestresovat ho. Doma to prostě

dlouhodobě  nelze!  Nemoc  ničí  celkovou  osobnost  člověka  a  podepisuje  se  také  na  rodině  a

nejbližších. Dlouhodobě tak náročnou péči zvládnout prostě doma nejde. 

Dnes  jsou  pacientům  s Alzheimerovou  nemocí  k dispozici  speciální  Alzheimer  centra.  Zde  je

nemocným  poskytována  speciální  péče,  farmakologická  a  podpůrná  léčba,  zajištěn  je  nezbytný

pravidelný denní režim,  osobní  asistence speciálně vyškoleného personálu,  včetně individuálních

plánů a  samozřejmostí  je  aktivní  vyplnění  volného času v propojení  fyzické a  psychické aktivity.

Pomocí  tréninku  paměti,  speciálních  individuálních  terapeutických  metod,  pečlivého

ošetřovatelského  přístupu  a  farmakologické  terapie  se  může  celkový  stav  klienta  a  také  průběh

nemoci  minimálně  stabilizovat,  někdy  také  zlepšit.  Vzpomínková  terapie  neboli  reminiscence,  je

jednou z velmi účinných terapií při této nemoci. Na základě dlouhých paměťových drah se nemocným

vybavují  věci  dávno  minulé.  Používají  se  pomůcky,  vyvolávající  zážitky,  vzpomínky na to,  co  měl



nemocný v životě rád, kdo byl součástí jeho života od nejbližší rodiny, přátel, kolegů, kde v  životě byl

a co tam prožil. Tato metoda je nejenom velmi účinná, také pro samotné nemocné velice příjemná.

Často se stává, že nemocný Alzheimerovou nemocí nepozná sám sebe na fotografii.  Co ale pozná

zpravidla vždy, jsou osoby a souvislosti na fotografiích z minulosti, třeba 20 let starých obrázků.

Zásady v prevenci Alzheimerově nemoci aneb s čím můžete začít hned?

Nejdůležitější je obecně aktivita. Důležitá je fyzická ale také psychická aktivita. Aktivní denní pohyb

nejméně 3 hodiny, ideálně na čerstvém vzduchu.  Duševní činnosti jsou neméně důležité. Kromě

trénování paměti formou různých testů, reminiscence, neboli obnova vzpomínek, kvízů, křížovek je

s velkým  významem  také  setkávání  se  s přáteli,  lidmi  z okolí.  Dokonalou  kombinací  fyzické  a

psychické aktivity může být také např.  tanec, společné skupinové cvičení.Další zásadou v  prevenci

Alzheimerově nemoci je také strava. Zdravá výživa, bohatá na kyselinu listovou ve formě např. listové

zeleniny. Významným je také  olivový olej,  který je znám svými příznivými účinky na srdce a cévy

obecně. Vitamíny, zejména  B12,  B6,  antioxidanty. Ty jsou v přirozené potravě např. v ostružinách,

malinách a borůvkách. Kari koření má v prevenci také své nepostradatelné místo. Zařazení pokrmů

z Kari koření  do  jídelníčku  alespoň  1  x  týdně  je  vítané.  Pečlivá  léčba chronických  onemocnění,

zejména  krevního  tlaku.  Samozřejmostí  v prevenci  Alzheimerovi  nemoci  je  samozřejmě  celková

fyzická i duševní pohoda, život bez stresu a v celkovém klidu. Nezbytností v prevenci je také žádné

kouření a pití alkoholických nápojů. 

Případ klientky na závěr

Paní Eva M. 54 let, kdysi energická žena plná života, vášnivá kuchařka, pečovala o celou svou rodinu a

pracovala,  jako učitelka  na základní  škole.  Prvních potíží  si  začala  rodina i  paní  Eva sama všímat

v době,  kdy  poprvé  zapomněla  vyzvednout  vnuka  ve  škole,  na  sporáku  ohřívala  oběd  v  plastové

misce, odjela za příbuznými a už nemohla najít cestu domů. 

A co říci závěrem? 

Nebojme se. Postavme se této nemocí čelem a snažme se pro sebe udělat maximum v době, kdy

jsme  schopni  věci  ještě  ovlivňovat.  Nepodceňujme  první  příznaky  a  včas  vyhledejme  lékařskou

pomoc. A pokud jsme těmi, kterých se tato nemoc již přímo dotýká? Nestraňte se a nevyhýbejte se

pomoci  organizací  a  zařízení,  která  Vám  vždy  pomohou  tento  nelehký  úkol  zvládnout  a  naplnit

pocitem, že na to nejste sami. Pokud již máte nějaký problém, podezření, potřebujete poradit, nebo

byste se rádi zapojili do našich aktivit v Programu prevence věnovaných tréninku paměti neváhejte a

přijďte mezi nás, nebo nám napište.

Andrea Málková

Za organizaci Spravedlivý mezi seniory, o.p.s.

Kontakt:

Spravedlivý mezi seniory,o.p.s.

Nemocniční 369, Nový Bor / areál bývalé LDN /

Lucie Čermáková

Tel. 601 563 070

email: cermakova@mezi-seniory.cz



TRÉNINK PAMĚTI ANEB  JENOM SUDOKU NÁM NEPOMŮŽE 

Když jsme si společně s Vámi připomněli  21.9.2014 Mezinárodní  den Alzheimerovy choroby, jako

rychle  se  rozvíjejícího  fenoménu dnešní  doby,  slíbili  jsme uspořádání  aktivit,  které  budou o naši

paměť pečovat. 

Tak, jak je pro nás důležité být fyzicky v kondici a tím zůstat co nejdéle soběstačnými, tak je důležité

udržet si v dobré kondici i mozek. Alzheimerova nemoc a stařecká demence jsou jistě problémy, které

mohou potkat každého z nás. Důležité je o tom vědět, něco nového si zjistit a udělat pro sebe také

maximum v rámci prevence a udržení kondice vlastní hlavy. 

V rámci výborné spolupráce s paní Hanou Novotnou, hlavní představitelkou aktivní seniorské skupiny

Klubu důchodců v Novém Boru, jsme měli možnost uspořádat dne 4. 6. 2015 akci s názvem TRÉNINK

PAMĚTI ANEB SUDOKU JENOM NEPOMŮŽE. 

Celé této akce se zúčastnilo 54 lidí, kteří si chtěli vyzkoušet svou paměť a zároveň se tak dozvědět

více o Alzheimerově nemoci a stařecké demenci. V úvodu nás mile přivítala vedoucí Klubu důchodců

paní Hana Novotná společně s paní ředitelkou pořádající organizace Spravedlivý mezi seniory, o.p.s.

Andreou  Málkovou.  Představena  byla  také  hlavní  odborná  lektorka  tréninku  paměti  Michaela

Březinová, ergoterapeut z Liberecké nemocnice.  

Během  akce  všichni  účastníci  dostali  možnost  nahlédnout  do  edukačních  brožur,  které  se  týkají

Alzheimerovy choroby a stařecké demence, ve kterých našli více informací o těchto nemocích. Zde se

mohli  dočíst,  jak  se  nejlépe  stravovat,  jak  je  důležité  být  aktivní  v  pohybových  činnostech  a  o

způsobech a možnostech přístupu k lidem s touto nemocí přímo v domácím prostředí. 

Prvním malým testem pro všechny bylo procvičení řeči psanou formou. Napsat velká a malá písmena

abecedy psací formou, se zdálo být pro generaci našich seniorů hračkou. Následovaly TESTY S ČÍSLY,

zaměřené na pozornost. Ale protože test všichni hravě zvládli, paní lektorka přitvrdila. Po zapsání 10

individuálně volně zvolených slov a následným zapamatováním si 7 z nich, jsme si měli dokázat, že na

tom nejsme tak špatně. Jenže, tady už bylo vidět, že je někde problém . Nevadí. Proto jsme se přeci

sešli.  „Zkrátka,  všichni  jsme s radostí  spolupracovali  a  moc nás to bavilo.“,  jak  nám sdělila  jedna

z aktivních seniorek. Později nám paní Březinová vysvětlila, co je krátkodobá paměť a dlouhodobá

paměť.  Dozvěděli  jsme  se,  že  je  velmi  důležité  míst  dostatek  spánku,  trénování  paměti  hraním

společenských deskových her, pexes, scrable apod. V závěru akce jsme si vyzkoušeli ZNALOST STRAN.

Na čistý papír jsme se pokusili  podepsat rukou, kterou méně používáme. I  to byla dost dřina. Co

dodat na závěr? Už se těšíme, až bude po prázdninách. Ohlasem všech účastníků bylo zřejmé, že

pokračování bude. 

Těšíme se v září a všem přejeme krásné léto!

Kolektiv Spravedlivý mezi seniory,o.p.s.



naši návštěvníci oblíbeného seriálu Cestománie tentokrát vypravili po krásách Jižní Ameriky.

Průvodcem nám nebyl nikdo jiný, než vášnivý cestovatel, neúnavný vytrvalec a sportovec 

duší i tělem, pan inženýr Vladimír Svítek. První zastávkou v této daleké cestě jim bylo 

nepřekonatelné město Buenos Aires. A že k obdivování tam toho mají. Přestože byl leden, 

teploměr ukazoval neuvěřitelných třicet stupňů Celsia. Architektura, památky, ale také srdeční

obyvatelé a nezapomenutelné dominanty města a okolí. To vše bylo cílem. Nezapomenutelné 

setkání se statnými rybáři a obdiv jejich úlovkům mnohým z výpravy vzal dech. Ostatní byli 

udiveni před dominantou známé ulice Avenida 9 de Julio, jíž zdobí 67,5 metrů vysoký 

obelisk, který je jakousi obdobou newyorského Times Square.Další  zastávky cestovatelů šly 

už jedna za druhou. 

Nádherné vodopády a ledová stěna Perito Moreno. Několika denní trek okolo Skotského 

jezera  a  Francouzské doliny. To vše dokumentují na krásných fotkách, zachycujících 

úchvatné přírodní scenérie, ledové kry, věčnou duhu, která je po celé cestě provázela. Nejen 

cesta po pevnině, také cesta lodí byla součástí výpravy. Ta je dopravila na místo, kde prožili 

ten největší a neúchvatnější zážitek. Tímto místem byl Ostrov tučňáků. Navíc jejich cestu po 

moři zpříjemnila milá a vytrvalá skupinka přátelských delfínů, jež je doprovázela až k místu 

ostrova. A aby toho nebylo málo, čekal naše dobrodruhy zážitek ve formě mystického 

Velikonočního ostrova. Čtyř hodinová cesta letadlem stála opravdu za to. "Velikonoční 

ostrov" místními nazývány  Te Pito o te Henua ("Pupek světa") nebo též Rapa Nui („Velká 

země") je dobře znám po celém světě. Zapsal se tak do povědomí především díky své 

mystické atmosféře a unikátními sochami Moai. Stále existuje několik teorií a domněnek, co 

původní obyvatelé inspirovalo ke vzniku soch a jak je navzdory jejich velikosti transportovali 

z kráteru vulkánu Rana Rraku na pobřeží. Téměř celé území ostrova  pokrývá národní park 

Rapa Nui, patřící na seznam kulturního dědictví UNESCO.

A co dodat závěrem? Díky pane Svítku! Čas naší Cestománie sice neskutečně rychle utíká a 

také tentokrát je nutné se rozloučit. Nicméně už se spolu s našimi nadšenci pro cestování a 

přáteli těšíme na další, tolik zajímavé vyprávění. 

Organizace Spravedlivý mezi seniory o.p.s.

       

Léto je v plném proudu, čas prázdnin a dovolených pomalu vrcholí. Nicméně ani toto období 

není pro naše příznivce cestování žádnou překážkou. Za zajímavou cestou, se dne 15. 7. 2015 



PŘEHLED PODANÝCH DOTACÍ ( 2015) 

č. název akce kdy
podáno

celkové
náklady

vlastní
podíl

dotace výsledek

1 MMR   Podpora  obnovy  a  rozvoje
venkova „ Naučná geologická stezka,
aneb  učíme  se  i  cestou  do
školy“(chodník od návsi ke škole)

2/2015 756

 

864,- 356

 

864
,-

400

 

000,
-

nevyhověno

2 MMR  Podpora  obnovy  a  rozvoje
venkova  „Rekonstrukce  oplocení
dětského hřiště v

 
obci Polevsko“

2/2015 633
 

647,- 333
 

647,
- 

400
 

000,
- 

nevyhověno

3 Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictví  obcí  s

 
rozšířenou

působností - MěÚ Nový Bor „Oprava
fasády hrobky rodiny Handschke“

2/2015 177 777,-
vysoutěženo
155

 
048,-

  
65

 
048

,-

 
90

 
000,- vyhověno

4 KÚLK  Program  resortu  cestovního
ruchu,  památkové  péče  a  kultury
„Oprava  fasády  hrobky  rodiny
Handschke“

2/2015 177
 

777,- 53
 

333,- nevyhověno

5 KÚLK  Program  obnovy  venkova
„Výstavba  chodníku  podél  silnice
III/26318“ – 1.výzva

1/2015 711  942,- 300  000,
-

nevyhověno

6 KÚLK  Program  obnovy  venkova
„Výstavba  chodníku  podél  silnice
III/26318“ – 2.výzva

9/2015 711  942,- 213 582,- není
rozhodnuto

V měsíci říjnu  významné životní jubileu oslaví:
Jana Špačková č.p. 193

V měsíci listopadu významné životní jubileu oslaví:
Antonín Vokoun č.p. 202
Květoslava Pecová č.p.136

Ing. Irena Lischková č.p. 33

V měsíci prosinci významné životná jubileu oslaví:
Ing. Rainer Lischka č.p 33
Vladislav Mašita č.p. 117

Srdečně blahopřejeme



Pokračujeme ve zveřejňování starých záběrů !!

Poznáte, kde se nacházela tato nemovitost??

****************************************************



Podzimní  prázdniny připadnou na  čtvrtek  29.  října  a  pátek  30.  října  2015.  Vánoční
prázdniny budou zahájeny  ve středu 23. prosince 2015 a  skončí  v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

 Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy  

1.  2.  -   7.  2.
2016 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,   Teplice, Nový
Jičín 

8. 2. - 14. 2.
2016 

Česká  Lípa,  Jablonec  nad  Nisou,  Liberec,  Semily,  Havlíčkův  Brod,  Jihlava,
Pelhřimov,  Třebíč,  Žďár  nad  Sázavou,  Kladno,  Kolín,  Kutná  Hora,  Písek,
Náchod, Bruntál 

15. 2. - 21. 2.
2016 

Mladá  Boleslav,  Příbram,  Tábor,  Prachatice,  Strakonice,  Ústí  nad  Labem,
Chomutov,  Most,  Jičín,  Rychnov  nad  Kněžnou,  Olomouc,  Šumperk,  Opava,
Jeseník 

22. 2. - 28. 2.
2016 

Benešov,  Beroun,  Rokycany,  České  Budějovice,  Český  Krumlov,  Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 

29. 2. - 6. 3.
2016

 

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 

7. 3. - 13. 3.
2016

 

Praha  6  až  10,  Cheb,  Karlovy  Vary,  Sokolov,  Nymburk,  Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

Velikonoční  prázdniny připadnou  na  čtvrtek  24.  března  a  pátek  25.  března  2016.
Hlavní  prázdniny budou  trvat  od  pátku  1.  července  2016  do  středy  31.  srpna  2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. 

Úterý 1. září 2015 bylo nádherné.  Svítilo  sluníčko a k tomu navíc ještě nedočkavé
pohledy nových prvňáčků. Co nás čeká? Jaké to bude ve škole? Jaká bude  naše paní učitelka?
V osm hodin ráno se vše dozvěděli. V základní škole jsme uvítali 15 nových žáčků. Přivítala
je třídní učitelka Mgr. Dagmar Kučerová a s ní další pedagogové naší základní školy – Mgr.
Elena Průchová, Mgr. Jana Szittyayová, Mgr. Markéta Hlaváčková, Stephan DiCara, M.A. a
Miroslava Panušková. Každý prvňáček dostal také krásný dárek od paní starostky Martiny
Rašínové, která společně s námi všechny přivítala. Přejeme všem žákům naší školy, aby se do
školy nadále těšili  jako první školní den a prožili  s námi nezapomenutelných pět školního
života.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 
2015/2016

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách,
středních  školách, základních  uměleckých  školách  a  konzervatořích  v úterý  1.  září  2015.
Vyučování  bude v prvním pololetí ukončeno  ve čtvrtek 28. ledna 2016.  Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. 

ŠKOLA ZAČÍNÁ
ŠKOLNÍ SLOUPEK



Z Certifikátu  Environmentálního  vyúčtování  společnosti  ASEKOL  vyplývá,  že  žáci
naší školy v loňském roce vytřídili 10 televizí, 20,00 kg drobných spotřebičů a 950 kg
papíru. Tím jsme uspořili 2,11 MWh elektřiny, 63,37 litrů ropy, m3 vody a 0,11 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,53 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 1,80 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že  zpětný  odběr  elektrozařízení,  i  těch  nejmenších,  má  nezanedbatelný  pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní  zprávou  pro  uživatele  počítačů  také  je,  že  odevzdání  10  vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a  drobného  elektrozařízení.  Hodnotí  jejich  sběr,  dopravu  a  zpracování  až  do
okamžiku  finální  recyklace  jednotlivých  frakcí  vyřazených  spotřebičů  do  nového
produktu.  Pro  každou  frakci  byly  vyčísleny dopady  na životní  prostředí.  Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce  odpadu.  Konečná  bilance  vyzněla  pro  zpětný  odběr  elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vážení  rodiče,

velice  Vám  děkujeme  za  podporu  a  pomoc  při  třídění  odpadu  a  při
výchově k ekologickému chování Vašich dětí.  Jak vyplývá z této studie,
třídění odpadů je velice záslužná činnost a přinese užitek všem.

Mgr. Elena Průchová
      Ředitelka školy

kolik  se  nám  podařilo  snížit  objem  nebezpečného  odpadu  a  produkci
skleníkových  plynů  CO2.  Informace  vycházejí  ze  studií  neziskové
společnosti  ASEKOL,  která  se  studenty  dlouhodobě  spolupracuje  na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Naše škola v Polevsku díky Recyklohraní přispěla k ochraně
životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 10 televizí, 20 kg drobného elektra a
950 kg starého papíru .

V  rámci  programu  Recyklohraní,  který  prohlubuje  znalosti  našich
studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem
elektronických  hraček a  drobných  elektrozařízení  i  nadále  přispívají  k
ochraně  životního  prostředí.  O  jednoznačně  pozitivních  dopadech
programu  vypovídá  certifikát  environmentálního  vyúčtování.  Ten  nám
přesně  vyčísluje,  o  kolik  elektrické  energie,  ropy,  uhlí,  primárních
surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o



Bc. Jana Bílková
učitelka MŠ

Florbal na naší škole v Polevsku

Vlastně  vše  začala  škola  Horní  Libchava,  když  vyhlásila  florbalový  turnaj
malotřídních škol v jejich nové tělocvičně. Odstartovala florbalové šílenství v kladném
slova smyslu. Shodou okolností v té době marodil s nohou profesionální hasič David a
asi se tak nudil, že souhlasil s tím, že se nechá několikrát týdně přivézt po vyučování
do družiny a bude na našem hřišti  trénovat kluky a jednu slečnu. Štěstí  v neštěstí
jsme  měli  i  s druhým  trenérem Honzou,  který  si  dlouhodobě  léčil  kotník.  Prostě
florbalisti.  Rodiče  ochotně  pořídili  dětem  florbalové  hokejky  a  paní  ředitelka
ochranné masky pro brankáře. Jednomu žákovi dal dohromady hokejku spolužáka
tatínek v domácí dílně, jiný si dokonce celou školu v přírodě nekoupil žádné sladkosti,
aby si za ušetřené kapesné mohl koupit vysněnou hokejku. 

V červnu jsme se vypravili porovnat své síly s dalšími pěti školami. Nakonec
jsme se probojovali  až do finále.   Kluci s bojovnými čarami divochů pod očima šli
naplno do posledního utkání o zlato. Byl to zápas turnaje, tělocvična šílela a fanoušci
přišli  o  zbytek  hlasivek.   Přestože  jsme  o  jeden  gól  prohráli  a  přivezli  trenérům
stříbro, vrátili jsme se do školy jako vítězové. Získali jsme také ocenění pro nejlepšího
brankáře. Slavili jsme s trenérem a věděli jsme, že se nám podařilo něco výjimečného.
Před pár týdny většina kluků neuměla držet hokejku a neznala strategii hry. S úsilím
trenérů  se  podařilo  vytvořit  florbalové  družstvo,  za  které  se  nemusí  stydět  žádná
škola. 

Doufáme, že úspěchem v turnaji florbal v naší škole nekončí, ale začíná….

Mgr. Markéta Hlaváčková
učitelka ZŠ a MŠ Polevsko

besídek děti maminkám daly dárečky, které si s malou pomocí samy vyrobily, 
přáníčko a nechyběla ani kytička. Obě besídky byly moc krásné, a myslím, že velký 
potlesk z řad maminek, babiček, tatínků a všech diváků, byl pro děti tou největší 
odměnou. 

Besídka ke Dni maminek v     MŠ
Maminka je pro nás nejdůležitější osobou v životě, kterou máme všichni rádi a 
uděláme pro ni cokoliv na světě. I u nás ve školce chceme maminkám dokázat, co pro 
nás znamenají, proto jsme pro ně připravili besídky, kde jsme jim vše dokázali. 
Netradiční krásnou besídku, kde děti „sázely“ barevná srdíčka, připravila paní 
učitelka Olinka ve třídě Motýlek. S dětmi si nacvičila pásmo básniček, písniček, 
pohádku o Šípkové Růžence a tanečky. Paní učitelka Jaruška se na maminky také 
perfektně připravila  a se všemi dětičkami nacvičila krásné pásmo básniček, písniček 
a tanečků. Obě paní učitelky vše doprovázely hrou na kytaru, která dodala tu 
správnou atmosféru. Jsem moc ráda, že i já se mohla do besídek zapojit a nacvičila 
s dětmi několik písniček, které jsme pro maminky zazpívali u klavíru. Na konec obou 

 



                  Svaz důchodců Polevska
Vás srdečně zve na

 pořádanou dne

v Penzionu na Křižovatce v Polevsku

K tanci a poslechu hraje pan Kronervetr  Petr

Těšíme se na Vás!!!!





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

Přeji Vám pěkný zbytek léta, 
ještě krásnější léto babí. 
Prvňáčkům hodně úspěchů a poznatků v první třídě, 
ostatním školákům samé pěkné známky a pohodový školní rok. 

S pozdravem                                                          Martina Rašínová
starostka                                                                                         


