DVACÁTÝDEVÁTÝ POLEVSKÝ OBČASNÍK
prosinec 2016

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přejí zastupitelé obce Polevska

P
23. 11. V 18.00

,
O

Přítomni: Martina Rašínová, Jan Maroušek, Jaroslav Hájek, Tomáš Romanovský, Petr Ziml,
Lenka Panušková, Petr Staňa, Mgr. Elena Průchová, Ing. Rainer Lischka
Omluven: Ing. Socha Tomáš,
Hosté: Ing. Vladimír Vladimirov
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Lyžařský areál Polevsko
– vyhlášení dotačních programů
6. Záměr prodeje obecního bytu v čp. 163
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 22276 ze dne 30. 10. 2012
– příslib
– prodloužení nájemní smlouvy
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 10
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 10
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Kontrola úkolů
Odkanalizování části obce Jedličná.
– ředitelem
– bylo
domluveno další jednání se zástupci životního prostředí Městského úřadu Nový Bor, po
uskutečněném jednání bude obci zasláno konečné vyjádření s doporučeným postupem.
Úkol trvá.
4. Lyžařský areál
Obec je neustále dotazována veřejností na budoucí fungování lyžařského areálu v katastru
tadion Nový Bor. Veřejnost má historicky mnoho výhrad nad
fungováním a způsobem provozování areálu, ale nyní se k výhradám připojily i obavy nad
podobou a stavem tohoto areálu a obec je dotazována, jakým způsobem probíhá a bude
probíhat provoz v následující zimě a v letech následujících.
Zastupitelé byly seznámeni s náměty na rozvoj lyžařského areálu v Polevsku.

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a pověřili
podání
vysvětlení důvodu současného „neutěšeného stavu lyžařského areálu“, jak v budoucnu
plánují zlepšit tento stav, dále k předložení průkazu způsobilosti lyžařského vleku
k provozu podle přechod. ust. § 191/2006 Sb. a protokolu o prohlídce a zkoušce
lyžařského vleku vykonané osobou odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek
a zkoušek určených technických zařízení v provozu podle vyhlášky č. 101/1995 Sb.,
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy
a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, s příslušným oprávněním . Současně
pověřili pana Petra Správku, bytem Polevsko čp. 103, k předjednání záměru
s dotčenými orgány a majiteli pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
5.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na rok 2017 dotační programy:
Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce dětských hřišť a oprava místních
komunikací.
Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2016 – na rekonstrukci
místních komunikací.
Obec má zpracované projektové dokumentace na opravu místních komunikací p.č.
785/16; 904/1; Jedličná – oprava dvou úseků zaasfaltováním, 880/2 pod kostelem – zpevnění
povrchu a vyřešení odvodnění a 836/3 (chalupa Kný).
Místní komunikaci p.č. 877 (ke kostelu), úprava povrchu dlažební kostky.
Návrh usnesení:
Zastupitele projednali a schválili podání dotace na Obnovu obecního a krajského
majetku po živelných pohromách v
836/3 v k.
ú. Polevsko
Podání dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukci dětského
hřiště –
k. ú. Polevsko.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
6. Záměr prodeje obecního bytu v čp. 163
Obec má ve svém vlastnictví bytovou jednotku v čp. 163, která se v říjnu uvolnila. Obec
nechala vypracovat tržní odhad 469 440,- Kč a znalecký posudek 353 542,- Kč na prodej
bytové jednotky v čp. 163 , p.p.č.st.197 a 1/3 sousedícího pozemku p.č.č 99/5, tento pozemek
je ve vlastnictví manželů K., p. G. a obce. Obec v minulých letech
prodala garsonku v tomto objektu bez spolu podílu na pozemku p.č.č 99/5, který majitelé
bytových jednotek využívají jako zahrady. Starostka navrhuje 1/3 ve vlastnictví obce
nabídnou k prodeji majiteli garsoniéry a současně k bytové jednotce v čp. 163 2kk.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili záměr prodeje bytové jednotky v čp. 163 v k. ú.
Polevsko a 1/3 pozemku p.č. 99/5 v k. ú. Polevsko za tržní cenu
470 000,-Kč. V případě více zájemců bude řešeno obálkovou metodou. Obec si
vyhrazuje právo kdykoliv od záměru prodeje odstoupit bez udání důvodu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 1 (p.Staňa)
Zdrželi se 0

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 22276 ze dne 30. 10. 2012
Zastupitelé projednali „Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 22276 ze dne
30. 10. 2016“ s Vodafon e Czech Republic a.s., Praha 5 , jedná se o pronájem na zesílení
signálu. Dodatkem se upravují spolupodílové vztahy z důvodu prodeje bytové jednotky
v přízemí.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části
nemovitosti č. 22276 ze dne 30. 10. 2016“ s Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5 a
zároveň pověřili starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
– příslib
Z důvodu připravované žádosti o dotaci na zavlažování trávníku na fotbalovém hřišti
v Polevsku, včetně vybudování studny, rekonstrukci střídaček a fotbalových branek, požádalo
.
Předpokládaný vlastní podíl je 1,6 mil. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a neschválili ﬁnanční spoluúčast Obce Polevsko ve výši 20% na
akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem", v předpokládané výši
1,6 mil. Kč, z důvodu ﬁnančně nákladného řešení, od kterého se odvíjí výše ceny.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
– prodloužení nájemní smlouvy
Dne 21. 12. 2015 byla uzavřena „Smlouva o nájmu prostoru sloužícím k podnikání dle „2302
objektu
čp. 172. Nájemní smlouva byla uzavřena na jeden rok. Nájemce požádal o prodloužení nájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření dodatku ke „Smlouvě o nájmu prostoru
sloužícím k
Nguyen Xuan Bách, bytem Mimoň na
objektu čp. 172 ze dne 21. 12. 2015, doba se prodlužuje na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
10. Různé
Mgr. Průchová požádala zastupitele o příspěvek na zakoupení mikulášských balíčků na
10. 12. 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili nákup mikulášských balíčků ve výši 60,- Kč za balíček
– cca 80 ks.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
V Polevsku

24. 11. 2016

Kontrola zápisu : Mgr. Elena Průchová
Ověřovatelé: Mgr. Elena Průchová
Jaroslava Hájek
místostarosta obce

Lenka Panušková
Martina Rašínová
starostka obce

A
I.
Vládě České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, Poslanecké
sněmovně České republiky, Ministerstvu dopravy České republiky bylo
oznámeno zahájení jednání ohledně petice, kterou níže uvádíme:
podle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním „Za urychlení
přípravy a dostavby silnic I. třídy 1/9 Západní obchvat České Lípy –
Nový Bor – Libchava“
Dopravní situace mezi Novým Borem a Českou Lípou je jedna z nejhorších v
České republice. Liberecký kraj a potažmo Českolipsko, jako jeden z mála
regionů, nemá přímé železniční spojení ani dálniční propojení s hlavním
městem. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hospodářského
zaostávání regionu Novoborska a Cvikovska za ostatními regiony České
republiky.
Dostavba západního obchvatu Nový Bor (Okrouhlá) - Česká Lípa je nezbytnou
podmínkou pro budoucí rozvoj území kolem silnice I. třídy 1/9 a vyřešení
nadměrné přetíženosti kamionovou dopravou ve třech směrech: 1.) Rumburk,
Děčín, 2.) Liberec, 3.) Česká Lípa, Mladá Boleslav, Praha. Aktuální stav je dle
posledního sčítání provozu na hranici své kapacity, zejména v České Lípě,
jejímž středem dopravní tepna prochází. Je jen otázkou času, kdy automobilová
doprava mezi Novým Borem a Českou Lípou zkolabuje.
Přijetím novely zákona o posouzení vlivu na životní prostředí jsou všechny
podklady pro přípravu dostavby silnic I. třídy 1/9 západní obchvat Česká Lípa Nový Bor (Okrouhlá) neplatné. Žádáme o urychlené zahájení všech potřebných
prací tak, aby výstavba obchvatu mohla být zahájena nejpozději v roce 2018.
Naší povinností je na tento problém shora jmenované upozornit a požádat je o
urychlené řešení. Pokud nebudeme nyní, kdy ﬁnanční prostředky ve státním
hájení přípravy a následné stavby
Západního obchvatu České Lípy, se v budoucích letech dostaneme do situace,
kdy doprava v našem regionu zkolabuje a nebudeme schopni ji řešit.
Proto my, níže podepsaní občané,
- chceme okamžité zahájení přípravy stavby Západního
obchvatu Nový Bor (Okrouhlá) - Libchava - Česká Lípa podle
novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
dopravu na silnicích I. třídy 1/9 a 1/13

Petiční výbor ve složení:
1) Ing. Petr Ullrich – Radvanec 30, 473 01 Nový Bor
2) Bc. Marcela Novotná – Mistrovice 100, 471 13 Nový Oldřichov
3) Bc. František Kučera – Tovární 1000, 471 14 Kamenický Šenov
4) Jiří Vosecký - Okrouhlá 68, 473 01 Nový Bor
5) Jiří Löﬀelmann – Skalice u České Lípy 533, 471 17 Skalice u České Lípy
6) Jiří Hauser – Liberecká 35, 463 52 Osečná
7) František Kaiser – U Nemocnice 542, 471 24 Mimoň
8) Petr Skokan - Moskevská 84/2 ,470 01 Česká Lípa
9) Ing. Radek Lípa – Okružní 393, 471 23 Zákupy
10) Ing. Eva Burešová – Boženy Němcové 873, 472 01 Doksy
Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány je
člen petičního výboru Jiří Vosecký.
Tuto petici můžete podpořit i vy svým podpisem. Petiční arch je k dispozici na
Obecním úřadě.

Svazek vyhlásil výběrové řízení na pozici manažera. V tomto řízení byl vybrán uchazeč Miroslav
Pröller z České Lípy. Zároveň zrekapituloval činnosti a úkoly, které svazek průběžně plní.
Dlouhodobě řeší svazek obcí následující problémy a nedostatky:
1) nevhodný povrch propojovací komunikace mezi silnicí Č. Lípa – H. Libchava a začátkem
cyklostezky – problémem je, že propojovací komunikace vede po pozemcích 4 různých vlastníků
pozemků
2) zajištění pravidelného vyvážení odpadkových košů – dosud je řešeno poptávkovým řízením na
každý odvoz odpadků
3) zajištění pravidelného sekání trávy kolem cyklostezky a úklid cyklostezky – zatím řešeno
poptávkovým řízením na každé jednotlivé sekání trávy a úklid stezky. Svazek obcí hospodaří s
určitým ročním rozpočtem, který umožňuje celkový úklid cyklostezky jen několikrát za sezonu a
je tak pochopitelné, že třeba in-line bruslaři ne vždy projedou po zcela čistém a uklizeném
povrchu cyklostezky, která je primárně určena a plánována pro využití cyklisty a turisty.

4) zajištění co nejrychlejšího odstranění poškozených prvků cyklostezky – stezka a její součásti
pojišťovnou. Následně je poškození odstraněno v rámci poptávkového řízení
5) zajištění opravy asfaltového povrchu v místech, kde prorůstá vegetace – dlouhodobě je vedeno
jednání, aby tyto závady, byly vyřešeny co nejdříve v rámci reklamačního řízení se zhotovitelem
6) vybudování jednotného a přehledného informačního systému kolem cyklostezky – informační
systém upozorňující návštěvníky na zajímavosti, památky a možnosti občerstvení chybí. Počítá se
zároveň i s využitím dnes prázdných kovových rámových konstrukcí ve Volfarticích a K.Šenově,
které sloužily jako informační tabule o výstavbě stezky.
7) pravidelné aktualizování a doplnění internetových stránek cyklostezky
8) zatraktivnění a doplnění odpočinkových míst podél cyklostezky
9) výměna nevhodných a nefunkčních kovových sloupků zabraňujících vjezdu dopr. prostředků
na stezku v úseku Volfartice – K. Šenov. Sloupky jsou stále poškozovány vandaly. Jedná se o
součásti cyklostezky, které nesmí být nahrazeny po celou dobu udržitelnosti projektu na základě
dotační smlouvy.
10) zajištění výraznější a účinnější propagace cyklostezky
Vše samozřejmě nepůjde vyřešit ihned a řešení velké části z výše uvedených problémů je závislá
na množství ﬁnančních prostředků, které jsou a budou k dispozici.

Nepočítala jsem, pokolikáté v posledních letech obsahuje tento polevský občasník články o
pobíhajících psech. Kolik příběhů a historek bychom si mohli společně odříkat a pokyvovat
hlavou, že to opravdu majitelé svých miláčků nemyslí vážně, když je opakovaně nechávají
volně pobíhat po obci. Říkám si, kam sahají jejich úvahy a myšlenky, když svého psa volně
pustí na procházku obcí. Uvědomí si, že prostě omezují ostatní občany, kterým vadí, když se
jim pes vykálí na zahradu nebo před plot, že cizí pes mi prostě bude na mé zahradě vadit a v
neposlední řadě se ho mohu na veřejném prostranství bát. Mít strach a říkat si, zda se mi
zakousne do kotníku nebo v klidu kolem něj projdu. Zákony v naší republice volné pobíhání
psů řeší velmi liknavě, tvrdší dopad je až v případech, když se skutečně něco stane. Co si
můžeme představit pod termínem – když se skutečně něco stane. Musí to dojít tak daleko, že
budeme řešit pokousané dítě, pokousaného druhého psa nebo prokousnutou nohu, když ráno
běžím na autobus. Všichni jsme si vědomi, že nelze vše do puntíku dodržovat a chovat se
naprosto předpisově, bez jediného úletu, uhnutí stranou od zákona, zcela dodržovat morální
kredit, navíc se prostě může stát, že pes nám uteče. Ale aby se z náhod stalo pravidlo je
nepřípustné, nebezpečné, a hlavně omezující vůči ostatním.
Přála bych si, aby se majitelé svých takto pobíhajících psů opětovně zamysleli nad tím, že
jejich pes nemá právo volného pohybu.

Dne 10. prosince 2016 se na obecním úřadě konalo vítání občánků, které pořádá
- Krejčí Kryštof,
Stýblová Šarlota, Patka Jonáš a Živný Šimon.
Dětem i rodičům přejeme do života štěstí a zdraví.

Platby na rok 2017
1)
– výše poplatku bude známá po ukončení výběrového řízení na
odpady tj. do 31. 12. 2016
- pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat nádoba, pytle je možné
si zakoupit na obecním úřadě
2) poplatek za psy– základní sazba 100,-Kč za 1. psa, důchodci 50,-Kč za 1. psa
každý další pes 200,-Kč
3) pronájem pozemků – částka individuální dle smlouvy,

Všechny uvedené poplatky se vybírají od
1. 3. a jsou splatné do
31.3.2016
nebo převodem na účet obce

7. 2. 2017 – 24. 2. 2017
zástup Jaroslav Hájek, tel. 606/417 528

Dobrý den,
V příloze posílám podrobný výčet změn jízdních řádů autobusových linek, platných od
neděle 11.prosince 2016. (U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti
stávajícímu stavu nemění.)
Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz
http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html (na vyžádání mohu zaslat jízdní řády napřímo).
Prosím o rozšíření informací mezi občany prostřednictvím obecních webových stránek,
vývěsek a jiným vhodným způsobem.
Děkuji za spolupráci.
Jan Roženský
S pozdravem
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
www.iidol.cz/
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Odpolední spoj Nový Bor,aut.nádr. – Ul. kpt.Jaroše pojede o
cca 15 min později, tj. až v 14:33 z aut. nádraží z důvodu
minimálního využití ve stávající poloze; nově naváže na přípoje
od České Lípy, Cvikova a České Kamenice

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
výzvu č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu
Životního prostředí, prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních
vod. Program, který se svým obsahem jevil jako naprosto úžasný pro realizaci čistíren
odpadních vod v jednotlivých nemovitostech. Při prostudování obsahu vyhlášené výzvy však
nastalo několik otazníků a nesrovnalostí, které daná výzva nevysvětluje. Obce jako příjemce
dotace se sjednotily a v rámci svazku obcí Novoborska podaly žádost k rukám ministra
životního prostředí.
Text dopisu:
V návaznosti na uskutečněná setkání starostů v rámci Svazku obcí Novoborska Vám zasíláme
dotazy a připomínky týkající se Výzvy č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v
rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast 1. Voda, podoblast 1.3
Čistota povrchových i podzemních vod:
Článek 13.1.2 Výzvy – „Příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých
povolení k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory.“
Naše připomínky se týkají především faktu, že v praxi v podstatě nelze tento bod splnit. V případě

vypouštění často nelze zabránit a obec tento fakt nemůže ovlivnit.
Článek 13.1.4 Výzvy –
Zde se jedná především o dotaz, co v praxi znamená termín „řešené území“. Myslí se celé
katastrální území obce, jednotlivé katastrální území, místní části….? Může „řešené území“ určit
sama obec v odborném posudku?
Článek 13.1.18 Výzvy - „Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu
po dobu 10 let od dokončení realizace projektu.“
Doba udržitelnosti projektu je velmi vysoká. Při nutnosti splnění všech požadavků poskytovatele

hlásit a evidovat případné poruchy či závady, naplnění podmínek stanovených příslušným
vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody a případných revizí
….) a s ohledem na nutnost spolupráce s majiteli nemovitostí (viz. níže), dobu udržitelnosti v
podstatě nejde dodržet, a to i vzhledem k neúměrným ﬁnančním nákladům na provoz.
Článek 13.1.22 Výzvy - „V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do
doby deﬁnitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních předpisů nebo
ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých
případech, případně odstoupit od Smlouvy.“
týkají.
změně vlastnických vztahů. Podmínky dotace by tak v některých případech nebylo možno
dodržet.

Článek 13.1.23 Výzvy – „Pokud realizace projektu trvá déle než 12 měsíců, je příjemce podpory
povinen předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu, a to na vyplněném, a to
každých 6 měsíců po celou dobu realizace projektu. Všechny monitorovací zprávy jsou
posuzovány a schvalovány Fondem.“
Doba realizace v délce 12 měsíců je velmi krátká a kroky nutné při jejím prodloužení neúměrně
zatíží příjemce dotace.
Obecně lze říci, že všichni starostové malých obcí a měst v našem regionu přijali v počáteční fázi
Výzvu č. 11/2016 s nadšením, především proto, že by alespoň částečně bylo možno tímto
způsobem řešit obecně neuspokojivý stav čištění odpadních vod na obcích. Po seznámení s
obsahem Výzvy však všichni zástupci samospráv Novoborska usoudili, že jsou podmínky
obsažené ve Výzvě natolik problematické a obtížně splnitelné, že od přípravy realizace ustoupili.
území), neúměrné náklady na administrativu (10 let monitoringu, rozborů, revizí…), velmi
obtížně řešitelné majetkové vztahy s vlastníky
Pro doplnění výše uvedeného textu připojujeme shrnutí připomínek k Výzvě č. 11/2016 od měst,
které jsou součástí našeho Svazku.
1/ Ministerstvo životního prostředí řeší neúnosný problém s odpadními vodami v obcích, výzvou
/možná pilotní/, ale výzvou, která znamená přehození značné odborné a administrativní zátěže na
obce.
2/ Je oprávněná obava, že Výzva obsahuje mnoho nevyjasněných detailů, hlavně v udržitelnosti
projektu, navíc na 10 let, může znamenat velkou sankci pro obec, ze stran různých kontrolních
orgánů. Například povinnosti, kterými se obec zaváže jako investor, ve vztahu k jednotlivým
nemovitostem na celou dobu udržitelnosti (každý rok vypracovat zprávu včetně technických
parametrů).
3/ Finance - celé zaﬁnancuje obec a po ukončení projektu, navrhujeme průběžné ﬁnancování ze
strany ministerstva, pro obce je zatěžující tento systém.
4/ Termíny k podávání žádostí - není možné, jen již z časových důvodů a zákonných lhůt stihnout
všechny odborné posudky, kompletní projektovou dokumentaci do roka, kdy je konec výzvy.
5/ Požadavek na řešení napojení minimálně 30 procent z celkového počtu ekvivalentních obyvatel
není vhodné pro lokality, kde je částečně kanalizace, ale z důvodu geologických podmínek, není
možno kanalizaci vést k určitým lokalitám a domácí čističky odpadních vod by byly řešením.
Věříme, že naše dotazy zodpovíte a zohledníte zaslané připomínky v případě dalších výzev

Svazek obcí Novoborska

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá
to ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná
paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom
doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.
Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší uvádí, že provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen
provádět jednou za dva kalendářní roky revizi kotle. Revize musí být provedena prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu zdroje. Doklad o
kontrole musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Koho se kontroly kotlů týkají
Provozovatelem zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která kotel skutečně provozuje. V
případě nejasností je za provozovatele určen vlastník spalovacího stacionárního zdroje. První
kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu
kotle nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se
riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000
Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu.
Kdo revizi kotlů může provést
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně
způsobilá osoba (topenář) proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tato osoba se musí prokázat provozovateli kotle při kontrole.
Je doporučeno, aby výrobce zveřejňoval seznam vlastních kontrolorů na svých webových
stránkách.
Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl
poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobou. Řada
domácích výrobců již má zpracovány přehledné databáze svých revizních techniků. Zápis do
těchto seznamů je zdarma. Například:
Seznam reviz

Seznam revizních techniků

-technici/
-kotlu
-kontroly-kotlu-tuha-paliva/
-115.html

Existují však i jiné seznamy, kde je možné revizního technika najít:
seznam Hospodářské komory, který je spravován Asociací podniků topenářské techniky.
Seznam revizních techniků – Kvaliﬁkovaní topenáři pro dotace a revize kotlů, který slučuje
informace, jaké typy tepelných zdrojů může montovat (profesní kvaliﬁkace) a jaké kotle může
kontrolovat.
Na dotazy, zda bude obec kontrolu provádět, odpovídáme následovně: Ne, není k tomu
oprávněná. Oprávněná je obec s rozšířenou působností, tedy Česká Lípa, odbor životního
prostředí.

První náledí je za námi. V polovině listopadu vydali meteorologové výstrahu, že dne 15. 11. hrozí
náledí, varování bylo vydáno i pro chodce. Předpověď se potvrdila. Přízemní mrazy s deštěm
vytvořily nebezpečný krunýř. Tato kombinace ohrozila celé Česko. Dávat pozor si měli na
kluzkých cestách chodci i řidiči. Nebyly vyloučené ani výpadky elektřiny. V naší oblasti to začalo
v půl čtvrté. Ve čtyři hodiny jsem řešila dotazy, zda posypeme. Tento stav nelze naší technikou a
posypem, který máme zmírnit. Posypová drť okamžitě zapadá a zamrzne, stejně tak písek. Solit
nesmíme, protože
počasí by bylo asi vhodné zůstat doma a půl dne tento stav přečkat ve zdraví a bez újmy.
– samovolně se klouzala
neřízeným směrem po silnici. V některých situacích přírodu nepřelstíme. Ano, můžeme těm
druhým vynadat, třeba se nám uleví. Bylo by docela fajn, kdybychom si v prvé řadě zajistili
přezutí pneumatik z letních na zimní.

Většina lidí na Českolipsku si při vyslovení názvu obce Brniště představí krůty. Málokdo by v
této střediskové vesničce hledal ekocentrum. Díky Odboru životního prostředí města Nový
Bor, které zajistilo ﬁnanční prostředky na dopravu, strávily děti základní školy Polevsko celé
dopoledne na výukovém programu Zemědělství žije! Žáci získali zajímavé informace o
domácích zvířatech všemi smysly. Snažili se zvířata nejen pojmenovat, ale také poznat po
hlasu. Dozvěděli se, kolik mléka nadojí kráva, podívali se na čtyři části kravského žaludku
pěkně zblízka a mnoho dalších zajímavostí.
Obrovský zážitek byla exkurze do kravína ve Velkém Grunově. Kromě avizovaných holínek
si překvapené děti nasazovaly návleky, které používáme u lékaře. Měli jsme zachovat právě
narozeným telátkům čisté a bezpečné prostředí. Nakonec i řidič uklizeného autobusu návleky
přivítal. Děti sledovaly krávy čekající na porod i způsob, jak třikrát denně odevzdávají dojnice
mléko. Telátka ocumlávala dětem ruce a snažila se sát z prstů dětí, což byla hodně zvláštní
zkušenost.
Velký ohlas mělo tvoření moravských koláčků, jejichž pečení provonělo celé ekocentrum.
Loučili jsme se s teplým pečivem v ruce a s předsevzetím, že ještě někdy přijedeme na jiný
výukový program a kulinářské dovednosti.
Snad si děti zapamatují, že nám mléko dává kráva a nevyrábí se v továrně a že mouka na
koláčky vzniká z obilí na poli. Snad si rodiče poradí s informací, že za býka vše zařídí pan
inseminátor. Snad se smíříme s tím, že technika postoupila až tam, že má každá kráva
krokoměr, který dává informaci veterináři, pokud s krávou není něco v pořádku. Snad bude
více zážitkových způsobů, kterými můžeme děti vzdělávat.

Naše škola se stala koordinátorem projektu Erasmus+. Projekt „On the way to a
healthier lifestyle with our European friends“ je zaměřen na zdravý životní styl. S našimi
partnerskými školami ve Francii a v Polsku si vzájemně vyměňujeme recepty a pohybové hry,
které následně zkoušíme v hodinách tělesné výchovy, pořádáme videokonference a jsme stále
v kontaktu. V závěru projektu vytvoříme z nasbíraných receptů a her kuchařku a metodiku
pohybových her.
Tento týden u nás proběhlo první mezinárodní setkání s polskou školou. S dvěma
učitelkami přijelo šest dětí, které byly ubytované v hostitelských rodinách. Pro naše partnery
jsme připravili nabitý program. Čekalo nás sportovní dopoledne, návštěva muzea skla a
sklárny a také příprava ovocného salátu. Třešničkou na dortu byla slavnostní mezinárodní
snídaně, které se prostřednictvím videokonference zúčastnila také partnerská škola ve Francii.
Na přípravě snídaně se podílely hlavně děti. Společně jsme připravili slunečnicové sušenky,
müsli tyčinky, plněná rajčata tvarohem a tuňákem, bábovku ze špaldové mouky a celerovou a
cizrnovou pomazánku. Společné posnídání a zhodnocení dosavadní spolupráce bylo
příjemným ukončením celého týdne.
Po odjezdu našich nových kamarádů nám zůstaly pěkné zážitky a my i naše děti se již
těšíme na další setkání, které proběhne ve Francii a následně v Polsku.

Mgr. Jana Szittyayová

Projekt – Polevsko, Polsko a Francie
Když polské děti přijely, byla ve škole veselá a vzrušená atmosféra. Některé děti (od nás) je
šly přivítat, a tak začal náš společný týden. S polskou školou jsme šli první den k obru
Kochalovi. Polským dětem se to líbilo. Mně se nejvíce líbila akce v Novém Boru. Byli jsme ve
velké tělocvičně a polské děti a paní učitelky nás naučili nové hry. Bylo to velice zábavné.
Poznala jsem 2 holky, Amélii a Hannu. Spaly u mé kamarádky Verunky D. Ve čtvrtek jsme
pekli a připravovali mezinárodní snídani a v pátek jsme si na snídani velice pochutnali. Hodně
jsme si to užili. My jsme je naučili hry a oni nás. Když odjížděli, pár holek se rozbrečelo.
Apolena Boháčová, 5. ročník
Polsko
21. listopadu přijela polská škola. Seznámili jsme se a zahráli si nějaké hry. Následující den se
s námi učili na angličtině a po obědě jsme si s nimi hráli. Odpoledne jsme jeli do Nového Boru
do sklářského muzea a potom jsme šli do Ajeto(restaurace) a tam nám dali palačinky. Ve
středu se mi to líbilo nejvíc. Paní učitelky zamluvily tělocvičnu a v té tělocvičně jsme se
rozdělili na skupiny. Každá skupina šla s jednou paní učitelkou a hráli jsme různé hry. To jsme
si zacvičili. Ve čtvrtek po vyučování jsme se rozdělili do skupin a vařili jsme na mezinárodní
snídani, která se konala v pátek. Po snídani jsme si dali dárky a polská škola odjela.
Kateřina Romanovská, 5. ročník

Friends from Poland and me
V pondělí přijely děti z Polska. Čtyři kluci, dvě holky a dvě paní učitelky. Pak už se
zábava jen a jen zvyšovala. Nejdříve jsme hráli seznamovací hru a pak jsme se šli kouknout na
asi pětimetrovou židli u Kochala (strom na louce). Nejlepší den byla středa, protože jsme šli
do obrovské tělocvičny, kde jsme hráli společně české, francouzské i polské hry a já jsem
vypotil snad 106 litrů vody. A ve čtvrtek to bylo nejlepší u mě doma s dvěma Poláky. Hráli
jsme hry až do deseti hodin večer. Bylo to s nimi bezva. Už se těším, až k nim pojedu také.
Jakub Jahoda, 5. ročník
Návštěva polské školy
V pondělí 21. 11. k nám přijela polská škola. Když přijela, tak jsme se seznámili.
Přijeli až z Tarnówa. U mě měly spát dvě holky, Amelia a Hanna. Amelia uměla dobře
anglicky a Hanna byla zase populární. Spolu s polskou školou jsme v úterý jeli do Nového
Boru do dvou skláren. V jedné jsme si dali palačinky. Hned druhý den jsme jeli do velké
tělocvičny, kde jsme hráli české, polské a francouzské hry. Ve čtvrtek jsme připravovali jídlo
na mezinárodní snídani. Naše skupina (Ája, Káťa R., Verča Š. a já) dělala cizrnovou
pomazánku. Poslední den jsme ve škole připravili jídlo na mezinárodní snídani, najedli jsme se
a pak jsme si pustili prezentaci o týdnu, který jsme prožili s polskou školou. Když odjížděli,
byli jsme všichni smutní, ale my víme, že se s nimi zase uvidíme a že my zase budeme u nich.
Veronika Dvořáková, 5. ročník
Polská návštěva
V pondělí 21. 11. přijela polská škola, dvě učitelky a šest dětí. Dva kluci byli ubytovaní
u Jakuba, dva u Ondry a dvě holky u Verči. V týdnu jsme se nejdřív seznamovali hrou. Jedna
Polka Hanna byla moc chytrá. Další den jsme šli do tělocvičny v Novém Boru. Tam jsme se s
Apo více spřátelili s Hannou a Amélií. Byla sranda. Ve čtvrtek jsme připravovali jídlo na
páteční mezinárodní snídani. V pátek jsme se hodně najedli. Apolenka brečela, protože
nechtěla, aby odjeli. Když měli už odjet, brečela jsem i já, byly to super holky (i Verča
brečela). chtěla bych je zase vidět. Ten týden byl nej ze všech.
Veronika Štolfová, 5. ročník
Polská škola
V pondělí 21. listopadu k nám do školy přijela polská škola. Šest žáků a dvě učitelky.
V průběhu týdne jsme zažili spoustu legrace, byly jsme u vyhlídkové židle u stromu Kochal.
Byli jsme i ve velké tělocvičně v Novém Boru. Nejvíce jsme si ale asi užili ve sklářském
muzeu v Novém Boru. Když jsme šli z muzea, tak jsem šli na palačinku do Ajeta. Také jsme
připravovali ovocný salát a vařili zdravou snídani. Zdravou snídani jsme připravili ve čtvrtek a
v pátek jsme se zdravě nasnídali. Snídani si polské děti i my moc užili. Měli jsme i anglickou
konverzaci s Mr. DiCarou. Celý týden jsme si všichni moc užili a poznali jsme nové kamarády.
Kateřina Hlavničková, 5. ročník

Hned po vítání občánků jsme se sešli všichni společně na sále, kde jsme si užili čertovské zlobení,
andělskou krásu a Mikulášovu dobrotu. Zatančili jsme si několik tanečků, společně si zazpívali a
zarecitovali několik básniček, a už jsme mohli zavolat čerty. Nejprve šel z čertů strach, ale nakonec se
ukázalo, že to žádná zlobidla nejsou, a že nás jen straší. Poté přišel také Mikuláš a anděl, a za krásné
písničky a básničky rozdali dětem balíčky plné dobrot.
Bc. Jana Bílková

Pokračujeme ve zveřejňování starších záběrů !!

Poznáte, kde se nacházela tato nemovitost??

Čas vánoční se nezadržitelně blíží. Vánoce jsou každoročním kouzlem
a vzbuzují v nás pocit sounáležitosti. Jsou časem, kdy prožíváme
neopakovatelné chvíle u vánočního stromku a radostných jisker
v očích našich dětí při rozbalování vánočních dárků.
Přeji Vám, aby se i ty letošní vydařily.
Vstup do dalšího roku, nechť přinese jen samé pěkné chvíle,
které zlehka překryjí ty těžké.
Šťastné a veselé!

Martina Rašínová
starostka obce

Vánoce
Tonička Krámská, Pavel Lukášek, Vendy Pavlíčková
Vstáváme z postele
a zpíváme v kostele.
Jsou tu zase po roce
krásné zimní Vánoce.
Dárků je tu spousta,
zazvoní zvoneček,
a pak máme dárků
plný domeček.
Ozdobíme domeček,
rozsvítíme stromeček.
Každý Vánoce má přece rád,
každý je tu kamarád
a ten si se mnou bude hrát.

Krásná tradice
David Rosenkranz, Christopher DiCara, Ondra Schwarz, Šimon Larva
Přicházejí Vánoce,
nakrájíme ovoce.
Vstáváme z postele,
budeme zpívat v kostele.
Ozdobíme stromeček,
rozsvítíme domeček,
zazvoní zvoneček,
dostaneme dáreček.
Rozbalíme dárek,
víme, že je svátek.
Máme rádi Vánoce,
je to krásná tradice.

v2ub435
úřední hodiny úřadu:
bankovní spojení:

telefon: 487/727731, 606/907688

– 17,00 hod.
Bor

