TŘICÁTÝČTVRTÝ POLEVSKÝ
OBČASNÍK

BŘEZEN 2018

Slovo starostky:
Vážení spoluobčané, chtěla bych v krátkosti shrnout okolnosti a následný průběh událostí
souvisejících s účastí naší obce v soutěži Vesnice roku 2017.
Ihned po naší společné prezentaci obce, do které se zapojila velká část veřejnosti, ZŠ a MŠ a
další naše spolky a organizace byl na Ministerstvo pro místní rozvoj podán telefonický
podnět, či spíše stížnost na průběh návštěvy hodnotitelské komise a naši prezentaci. Podle
tvrzení volajícího byla naše prezentace sestavena za pomoci cizích občanů, neodpovídala
skutečnému životu v naší vesnici a bylo požadováno, aby obec Polevsko nezískala žádné
ocenění. Současně nadřízený orgán dostal písemný podnět k prošetření celé této situace od
šesti občanů naší obce (tři občané z jedné rodiny), kteří uvedli své jméno. Ministerstvo
kontaktovalo po vyhlášení výsledků Vesnice roku Krajský úřad Libereckého kraje, který
musel podrobně vysvětlit, z jakého důvodu naše obec získala „Cenu naděje“. KÚLK podal
podrobnou informaci ministerstvu, které konstatovalo, že cenu jsme si právem zasloužili.
Naše obec postoupila do republikového kola, ve kterém jsme zvítězili. Podle tvrzení
některých členů komise naše obec aspirovala do poslední chvíle i na vyšší ocenění a o kvalitě
prezentace a spolkového života v obci rozhodně nebylo žádných pochybností. KÚLK za tuto
cenu naší obci poskytl poprvé v historii této soutěže odměnu ve výši 100 000,- Kč a jeho
zástupci ocenili výraznou reprezentaci našeho Libereckého kraje a zisk prestižního ocenění.
Vy, všichni zúčastnění, víte, s jakou pečlivostí jsme celou naši prezentaci připravovali a
s jakým zápalem se spousta našich občanů do celé akce zapojila. Byla jsem nadšena tím, jak
všichni chtěli svou prací přispět a jak byli hrdí na vše, co se nám povedlo, bez ohledu na to,
zda ocenění získáme, či nezískáme.
Nechci zde příliš komentovat úsilí několika jedinců zmařit mnohaleté úsilí a práci občanů jen
kvůli pochybným osobním sporům a averzi ke všemu, co se v obci děje. Naše účast v soutěži
celou vesnici semkla a všichni společně jsme táhli za jeden provaz s cílem ukázat, kam až
jsme naši vesnici za poslední roky dostali. Ocenění v celostátním kole je dokladem, že naše
společná práce jde správným směrem a máme být na Polevsku na co hrdí. Všem našim
spoluobčanům za to patří můj velký dík.
Je smutné, že skupina několika osob zastřešujících se ještě ke všemu jako spolek společným
názvem odkazujícím na Polevsko, jako jejich rodiště je schopna takto nesmyslně škodit naší
obci a vědomě mařit její úspěchy. Nenechme se tím znechutit a otrávit a pokračujme společně
v našem díle a zvelebování našeho Polevska.

ZÁPIS ZE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE

POLEVSKA,

18. 12. 2017 OD 17 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: Martina Rašínová, Jan Maroušek, Tomáš Romanovský, Petr Ziml, Lenka
Panušková, Mgr. Elena Průchová, Ing. Rainer Lischka, J. Hájek, Petra Staňa, Roman Šauer,
Přítomni občané: viz presenční listina
p.P. J. – vznesl dotaz , zda může nahrávat, schváleno
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
5. Rozpočtové opatření č. 3
6. Dotace – bezpečnost úprava návsi, MMR – oprava komunikace, hřiště, KÚLK
oprava VO
7. Žádost p. Neumanna M. – prodej sypače (rozmetadla) z roku 2010 – 20 916,-Kč.
8. Rozpočet r. 2018
9. Odměny zastupitelé
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o.
11. Dodatek ke smlouvě s ﬁrmou HBAPS s.r.o. Liberec
12. Různé
13. Diskuse
14. 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 p. Mgr. E. Průchovou a J. Marouška,
zapisovatelem Martinu Rašínovou a Mgr. Elenu Průchovou.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Kontrola úkolů
Odkanalizování části obce Jedličná
a)
Ing. J.F. zpracoval rozpočet a vyzval pět ﬁrem k vypracování cenové nabídky. Jakmile
nabídky obdrží, bude svolána schůzka s majiteli RD v této lokalitě.

pí M.P. – na minulém zastupitelstvu se dotázala zastupitelů, zda neuvažují, aby byly neděle
bez hluku, bylo ji slíbeno předložení návrhu OZV, která toto řeší. Starostka předložila OZV o
regulaci hlučných činností vydané Městem Nový Bor, OZV schválili dne 22. 2. 2017 a
v současně době řeší na zastupitelstvu její zrušení.
OZV okolní obce nedoporučují, většina obcí to řeší, doporučením nesekat o nedělích.

V případě schválení OZV – je následující postup: stěžovatel zavolá na obec, ta povolá
Městskou policii, s kterou má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, policie vyhotoví zápis a ten
se předá na přestupkové řízení, kde se zahájí přestupkové řízení.
Zastupitelé projednali a rozhodli hluk o nedělích řešit doporučením – výzvou občanům
zdržením se hlučných činností o nedělích.
J. Š. – na minulém zastupitelstvu sdělila, že voda z vodovodu smrdí, děti mají ekzém. Obec
oslovila SčVK s dotazem sdělení důvodu této skutečnosti. SčVK následně podaly dne 19. 10.
tuto informaci:
Dobrý den paní starostko,
na Polevsku evidujeme v posledním období jedinou stížnost na kvalitu vody ze dne
10.10.2017, Nový Bor, Vodní č.p.816, pan Patka (zásoben z 1. tlakového pásma Polevsko) vzhledem k tomu, že se odběrné místo nenachází ve Vaší obci, tato stížnost k Vám asi
nedoputovala.
Po dotazu na naše pracovníky jsem obdržel informaci o ještě jedné stížnosti od Vaší
obyvatelky, snad č.p.146, prý jste to oznamovala Vy telefonicky.
Oba podněty jsme neprodleně řešili, bez poznatku o jakémkoliv problému. V obou případech
jsme provedli preventivní odkalení vodovodní sítě.
Polevsko je pravidelně vzorkováno, naposledy 2.10.2017, ve všech sledovaných parametrech
bez problému.
Závěrem Vás chci ubezpečit, že na podněty reagujeme neprodleně, pokud mi sdělíte konkrétní
místo odběru případného jiného stěžovatele, budeme opět řešit.
Děkuji a přeji pěkný den,
Pavel Barák
manažer provozu vodovodů
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Pracoviště:
Újezd 1400, Česká Lípa 47001

b) Nákup proﬁ přívěsu
Zastupitelé na minulém zastupitelstvu odložili bod nákup přívěsu s tím, že budou znovu
poptány ﬁrmy na rozšíření poptávky přívěsu na proﬁ.
Obec obdržela nabídky :
1 ) MONTY J: JaromírVondráček
Monty přívěsy
ičo 46877380
VARIO A08.2 ATYP
Celková hmotnost 750 kg
Zesílená náprava 1300 kg
Kola 165R13C

Zesílený přípojný kloub 1500 kg
Ložná plocha 252x126cm
Bočnice 35 cm + ochranný reling
4x kotevní oko v podlaze
Zadní světla bokem –
130 km/h
Elektro 12V – zástrčka 7 pol.
ISO 50 standart
Přední čelo otvírací
Pomocné opěrné kolečko
Sklopná korba
Cena: 29.600,- Kč + DPH
35 816,- Kč.
rozpěra na traktor se bohužel navyrábí.
2) Miroslav Zezula
AGADOS, obchodní oddělení,
Tel.: 566 653 309
Fax: 566 653 368
e-mail: miroslav.zezula@agados.cz

Pan Tomáš Romanovský upozornil zastupitele, že nabídka od ﬁrmy AGADOS nesplňuje
požadavky obce, v nabídce byla poptána světla na vozíku ze strany, v nabídce jsou světla
vzadu, což při sklápění vozíku je nevhodné. Z tohoto důvodu zastupitelé doporučili nabídku
od ﬁrmy Monty přívěsy.
Návrh usnesení:
ZO schválilo nákup proﬁ přívěsu dle předložené nabídky ﬁrmy Monty přívěsy, dodání
přívěsu v jarních měsících.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva 18. 10. 2017
Zastupitelé projednali zápis z minulého zastupitelstva.
Návrh usnesení:
ZO schválilo zápis z minulého jednání zastupitelstva dne 18. 10. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0

5. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 3, přijetí dotací MMR 1 063 376,- oprava MK
po přívalových deštích, MMR 441 372,- oprava MK ke kostelu, Ministerstvo zemědělství –
dotace 1 381 000,- Kč – oprava vodní nádrže, SMS ČR 100 000,-Kč, KÚLK – volby 22 000,Kč , KÚLK dotace za prvenství v republikovém kole Cena naděje 100 000,-Kč dotace škola
potr. Pomoc škole atd., související spoluúčasti obce a dorovnání rozpočtu se skutečností.
Příjmy 3 785 203,53 Kč, výdaje 4 731 657,75, změna stavu bank. účtu 946 454,22 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 příjmy 3 785 203,53 Kč, výdaje 4 731 657,75, změna
stavu bank. účtu 946 454,22 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
6. Dotace na rok 2018
Zastupitelé projednali podání dotací na rok 2018:
MMR, podpora obnovy a rozvoje venkova – oprava MK p. č . 845 včetně mostku a
propustku (recyklát)
MMR, podpora obnovy a rozvoje venkova – oprava oplocení hřiště u ZŠaMŠ Polevsko
SFDI – zvýšení bezpečnosti v obci Polevsko – měřič rychlosti a úprava návsi
KÚLK – výměna lamp VO – II. etapa
Návrh usnesení:
ZO schválilo podání dotací na rok 2018:
MMR, podpora obnovy a rozvoje venkova – oprava MK p. č 845 v k. ú. Polevsko.
MMR , podpora obnovy a rozvoje venkova – oprava oplocení hřiště u ZŠaMŠ Polevsko
SFDI – zvýšení bezpečnosti v obci Polevsko – měřič rychlosti a úprava návsi
KÚLK – výměna lamp VO – II. etapa
s současně vyčlenili ﬁnanční prostředky obce na vlastní podíl obce.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
7. Žádost p. M. N.
Pan M.Neumann požádal obec o prodej zadního sypače za traktor, který obec pořídila v roce
2010 za 20 916,- Kč. Obec již tento sypač nepoužívá, nový sypač je součástí zametacího
stroje ISEKA.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo prodej sypače z roku 2010 p. M. N. za částku 10 000,-Kč .
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
8. Rozpočet roku 2018
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2018 – příjmy 6 718 461,- Kč, výdaje
4 590 338,- Kč, změna stavu ban. účtu - 1673 970,90 Kč, splátky úvěru – 454 152,10 Kč.
Návrh usnesení:
ZO schválilo rozpočet na rok 2018 – příjmy 6 718 461,- Kč, výdaje 4 590 338,- Kč ,
změna stavu ban. účtu - 1673 970,90 Kč, splátky úvěru – 454 152,10 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
V návaznosti na schválený rozpočet ZO schválilo:
Dotaci SKI Polevsko 20 000,-Kč
Dotaci Svazu důchodců Polevsko
10 000,-Kč
Dotaci PV FC Polevsko
40 000,-Kč
Dotaci Sportovní klub Polevsko z.s. 100 000,-Kč
ZŠaMŠ ﬁnanční příspěvek na provoz 400 000,- Kč, ve třetím čtvrtletí se navýší
příspěvek o 55 000,- Kč na odpisy, o které pak bude 4. provozní záloha ponížena.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0

9. Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
Dle nařízení vlády se od 1. 1. 2018 upravují odměny neuvolněným zastupitelům,
Vzhledem, že většina zastupitelů odměny nepobírá, se odměny nenavýší.
Návrh usnesení:
ZO schválilo nenavýšení odměn zastupitelům od 1. 1. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o.
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ﬁrmou
GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, na akci stavba plynárenského zařízení: Reko VTL PolevskoRumburk“, která vede přes obecní pozemek – MK p.č. 903, jedná se o 2 metry a navrhují 50,Kč za metr.
Návrh usnesení:
ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ﬁrmou
GasNet s.r.o.Ústí nad Labem, na akci stavba plynárenského zařízení: „Reko VTL
Polevsko-Rumburk“, za cenu 50,-Kč/m a současně pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
11. Dodatek ke smlouvě s ﬁrmou HBAPS s.r.o. Liberec
V rámci dokončování realizace rekonstrukce retenční nádrže došlo k méněpracem, které
spočívaly:

Celková cena díla po započtení méně prací je 1 720 071, 75 Kč (dříve dle dodatku č. 1 1 823 098,08 Kč a dle Smlouvy o dílo - 1 748 736,88,- Kč).
Návrh usnesení:
ZO schválilo uzavření „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílu zavřené dne 3. 10. 2016“
s ﬁrmou HBAPS, s.r.o. Liberec a současně pověřilo starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
12. Různé
Starostka požádala zastupitele o zakoupení řetězů na traktor nebo nových zadních gum,
současné gumy jsou sjeté a traktor klouže. Dle informací jsou lepší řetězy na předek (rychlejší
nasazení), z důvodu čerpání PHM se musí sundávat. Nové řetězy na přední kola stojí 16 000,Kč, obci byly nabídnuty řetězy z V3S za 6 000,-Kč od p. Kuhna z Nového Oldřichova, který
nám traktor několik let opravuje.
Pan Tomáš Romanovský sdělil, že použité řetězy z V3S nejsou vhodné a doporučil nákup
nových řetězů na všechny kola.
p. P. J.– co říkal p. Romanovský je blbost, neumíte pluhovat, já pluhoval nejlíp, řetězy rozbijí asfalt
odpověď – ano, my víme, že jste pluhoval nejlépe
Návrh usnesení:
Zastupitelé schválili nákup řetězů předních a zadních na traktor v hodnotě cca 20 000,- Kč.
Výsledek hlasování : Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0

p. P.J. – požární nádrž do dnešního dne není opravena, měla být 31. 10.
odpověď – je opravena – byl dodatek č. 1 termín do 31. 12. 2017
p. Z. K. – přítok zadní, bude tam bahno
odpověď – není pravda
p. P. J. – cesta ke hřbitovu byla chráněna, kde jsou obrubníky, bylo tam 75 desek, 40 chybí
odpověď – chráněna není, byl jste u kostela ?
p. P. J. - ne
odpověď - desky jsou před kostelem a nebylo jich 75
p. P. J. – přepočítáme je
p. P.J. – dlažba je z kočičáku, není podle dokumentace
p. Hájek – musí být podle projektové dokumentace
p. P.J. - vy do toho nemáte co remcat, vy jste tady nebyl
sl. P.J. – v květnu jste slíbila, že zprostředkujete nápravu, dáte balíčky tátovi
odpověď – pane Staňa předejte prosím dar
p. P. J. – to je urážka mojí osoby, máte to dávat včas
odpověď – to je vánoční dárek
p. Z. K. – poukázky, které dáváte k vánocům nefungují
odpověď – obec je obdržela kurýrem v pátek a Kauﬂand je aktivoval v pondělí
pí K. K. – já jsem tam byla po tobě a fungovala
p. Z. K..– chováte se jako baronka (myšleno starostka), děláte si z obecních peněz kampaň
K. K.– se dotázala Ing. Vladimirova, proč odepřel dětem Mikulášskou besídku
Ing. V. Vl.– já jsem nic nezrušil, o ničem jsem nevěděl, já jsem zde investoval 4 mil., 16. 1.
bude soud
pí K. K.– odpovězte na otázku
Ing. V.Vl. - já jsem investoval….,
Paní starostka ukončila v 17,50 jednání zastupitelstva, protože se stalo nedůstojné z důvodu
hádky a osočování mezi hosty.
V Polevsku

19. 12 2017

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

Jan Maroušek
Martina Rašínová
starostka obce

ZÁPIS ZE
ZA SEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE

POLEVSKA,

12. 3. 2018 OD 17 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: Martina Rašínová, Tomáš Romanovský, Petr Ziml, Lenka Panušková, Ing.
Rainer Lischka, Petra Staňa, Roman Šauer,
17,30 J.. Hájek
Omluveni: Mgr. E. Průchová, J. Maroušek
Přítomni občané: viz presenční listina
sl. P. J. – vznesla dotaz, zda může nahrávat, schváleno
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva
5. Zpráva o přezkumu hospodaření obce Polevska, závěrečný účet obce
6. Účetní závěrka obce Polevska za rok 2017
7. Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠaMŠ Polevska r. 2017
8. Zaměstnanci obce
9. Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb na zajištění sběru, přepravy, využití a
odstranění komunálních odpadů na kat. území obce
10. Výběrové řízení na oprava MK + oplocení hřiště + sklepní prostory ZŠaMŠ –
získané dotace
11. Rozpočtové opatření č. 1
12. Žádost pěveckého sboru CAMELLA – NBP Nový Bor
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu p. L. Panuškovou a Ing. R. Lischku,
zapisovatelem Martinu Rašínovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
3. Kontrola úkolů
Odkanalizování části obce Jedličná
a)
Ing. Folbrecht zpracoval rozpočet a vyzval pět ﬁrem k vypracování cenové nabídky. Jakmile
nabídky obdrží, bude svolána schůzka s majiteli RD v této lokalitě.
Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela od Ing. Folbrechta tři rozpočty na
vybudování kanalizační stoky v části obce Jedličná ve výši:
4 695 595,70 Kč, 4 786 235,31 Kč a 4 859 217,03 Kč. Na základě jednání s projektantem a
právním zástupcem obce, bylo obci doporučeno s majiteli rodinných domů v této lokalitě
podepsání prohlášení s tímto zněním:

Výstavba kanalizační stoky v části obce Jedličná v k. ú. Polevsko
Já jako vlastník pozemku p.č. v k. ú. Polevsko se zavazuji , že si vybuduji kanalizační
přípojku na vlastní náklady a jsem se vědom ﬁnančních nákladů s tím spojených.
Po podepsání všech majitelů v této lokalitě obec bude pokračovat následovně:
Uskuteční se schůzka se zástupci SVS a Krajského úřadu, na které se projedná, zda by KÚLK
tuto akci podpořil. Následně zastupitelé schválí vypracování PD včetně stavebního povolení.
Po vyhotovení PD obec podá žádost o dotaci na vybudování kanalizačního řádu na KÚLK po
etapách. KÚLK dává max. 2 mil. Kč.
p. D. V. – vznesla dotaz, zda by bylo možné u jejího RD také vyřešit kanalizace
odpověď – u Vás je to možné – domluvou s pí B., která vybudovala kanal. přípojku na své
náklady
p. D. V. – můžete se zeptat
odpověď – ano
p. J. B. – kudy povede kanalizace
odpověď – byl jste informován dopisem a mapkou se zákresem
p. J. B. – ale přípojka je dlouhá, bude stát cca 100 000,-Kč
odpověď – jinudy kanalizace nemůže vést, z podmínky SVS – musí být veřejně přístupná,
p. J. B. – může vést za našimi domy
odpověď – uskutečníme schůzku s projektantem a vlastníky nemovitostí
b) na minulém ZO
p. P. J. – cesta ke hřbitovu byla chráněna, kde jsou obrubníky, bylo tam 75 desek, 40 chybí
Starostka předložila zastupitelům vyjádření MěÚ Nový Bor, pracoviště památkové péče, ve
kterém sdělují, že uvedený pozemek p.č. 877 (cesta ke kostelu) v k. ú. Polevsko není
nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákon o státní památkové péči, ani
se nenachází v památkové chráněném území vymezeném vyhláškou MK ČR..
p. P. J. neměl pravdu.
Dále desek u kostela je položeno 50 ks, zbylé poničené kameny jsou složeny v Lindavě, u
ﬁrmy ZEPSS, je jich tam cca 19 – kameny převezou do konce týdne
Dle kontroly inventárních soupisů uvedené kameny nebyly obci předány bývalým starostou
obce.
4. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva 18. 12. 2017
Zastupitelé projednali zápis z minulého zastupitelstva 18. 12. 2017.
Návrh usnesení:
ZO schválilo zápis z minulého jednání zastupitelstva dne 18. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
5. Zpráva o přezkumu hospodaření obce Polevska, závěrečný účet obce
Zastupitelé projednali Zprávu o přezkumu hospodaření obce Polevska, účetní závěrky obce,
účetní závěrku ZŠaMŠ Polevsko a závěrečný účet obce se závěrem: při přezkoumání
hospodaření obce Polevsko za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali, schválili Zprávu o přezkumu hospodaření obce Polevska,
závěrečný účet obce - bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

6. Účetní závěrka obce Polevska za rok 2017
Zastupitelé projednali účetní závěrku obce Polevska za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce Polevska za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
7. Účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠaMŠ Polevska r. 2017
Zastupitelé projednali účetní závěrku ZŠaMŠ Polevsko za rok 2017. Hospodářský výsledek
ve výši 850,24 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠaMŠ Polevsko.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku ZŠaMŠ za rok 2017. Hospodářský
výsledek ve výši 850,24 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠaMŠ Polevsko.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
8. Zaměstnanci obce
K 31. 3. 2018 končí pracovní poměry zaměstnanců obce p. M. K. a p. M. Ke., které obec
hradila z dotačních prostředků Úřadu práce Česká Lípa.
Úřad práce již nepodpoří dotací tyto zaměstnance, z důvodu vyčerpání povolených let, kdy
Úřad práce dával dotační prostředky, oba zaměstnance podporoval tři roky.
Z tohoto důvodu starostka požádala zastupitele o zaměstnání obou pracovníku z rozpočtu
obce, p. M. Ka – na dobu určitou do 2020 – tj. do starobního důchodu a případné další
zaměstnání řešit „Dohodou o provedení práce“. (Což je pro obec výhodné).
M. Ke zaměstnat na dobu neurčitou.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zaměstnat oba pracovníky z rozpočtu obce, p. M. Ka–
na dobu určitou do 2020 – tj. do odchodu do starobního důchodu a případné další
zaměstnání řešit „Dohodou o provedení práce“. P. M. Ke zaměstnat na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
9. Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb na zajištění sběru, přepravy,
využití a odstranění komunálních odpadů na kat. území obce
Zastupitelé projednali Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb na zajištění sběru, přepravy,
využití a odstranění komunálních odpadu na kat. ú. obce, předloženou svozovou ﬁrmou AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha 10, ve které navýšili poplatek za svoz TKO na rok
2018 z 750, -Kč na 763, Kč/osoba/nemovitost.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili podepsání Dodatku ke smlouvě o poskytování služeb
na zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadu na kat. ú. obce
na rok 2018, předloženou svozovou ﬁrmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha
10 a zároveň pověřili starostku k podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
10. Výběrové řízení na oprava MK + oplocení hřiště + sklepní úpravy v ZŠaMŠ +
získané dotace roku 2018
Na minulém ZO zastupitelé schválili podání dotace na
MMR, podpora obnovy a rozvoje venkova – oprava MK p. č . 845 včetně mostku a
propustku (recyklát)
MMR, podpora obnovy a rozvoje venkova – oprava oplocení hřiště u ZŠaMŠ Polevsko.
Výsledky budou zveřejněny do 14 dní, z tohoto důvodu zastupitelé projednali vypsání
výběrových řízení na opravu MK p.č. 845 včetně mostku a propustku a opravu oplocení hřiště
u ZŠaMŠ Polevsko. Zastupitelé si vyhrazují právo od výběrového řízení a podepsání smluv
odstoupit v případě, že obec neobdrží dotační prostředky.

Obec současně získala dotaci z IROP č. 51 Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání, č. 52 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
(SVL) ( rekonstrukce sklepních prostor budovy na učebnu – šatny), včetně vybavení učebny,
celkové náklady 1 501260,61 Kč, vlastní podíl 150 126,- Kč, DOTACE VE VÝŠI 1 351
134,- Kč,
Dále obec získala od SMS ČR 18 000,-Kč dotaci na „Podporu aktivit živého venkova v roce
2018“, akce se uskuteční 23. 6. – „Vítání léta a zahájení provozu letního sportovního areálu“,
akce se zúčastní europoslanec Stanislav Polčák, předseda SMS ČR.
Dále obec získala nadační příspěvek ve výši 23 760,- Kč na dva prvky venkovní ﬁtness
z nadačního fondu zdravého životního stylu – COLMEX.
Nádoby na tříděný odpad z Operačního programu Životního prostředí dotace 156 249,72,
vlastní podíl 27 573,48 Kč.
20. března se obec doví, zda získala dotace na projekt „Letět s včelami k sousedům“
z přeshraniční spolupráce (technické zázemí za OU a arboretum).
Návrh usnesení:
zastupitelé projednali a schválili vypsání výběrových řízení na opravu MK p.č. 845
včetně mostku, propustku, opravu povrchu, oplocení hřiště u ZŠaMŠ Polevsko a
zkapacitnění prostorů pro zájmové a neformální vzdělávání objektu ZŠ a MŠ č.p. 167
na Polevsku. Zastupitelé si vyhrazují právo od výběrových řízení a podepsání smluv
odstoupit v případě, že obec neobdrží dotační prostředky.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
11. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 1 ve výši příjmy 22 000,-Kč, výdaje 22 000,-Kč
(volby prezident ČR – I. a II. kolo).
Návrh usnesení:
zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 1 ve výši příjmy 22 000,-Kč,
výdaje 22 000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
12. Žádost pěveckého sboru CAMELLA – NBP Nový Bor
Zastupitelé projednali žádost pěveckého sboru CAMELLA – NBP Nový Bor o ﬁn. příspěvek
pro děti, které pojedou s pěveckým sborem Camella (ZUŠ Nový Bor) na mezinárodní festival
do francouzského města Caselnaudary (12. – 16. 4. 2018). Cena zájezdu stojí 5 500,- Kč, N.
Bor dává každoročně 50 000,- Kč, po tomto odečtu zájezd vychází na 3 100,- Kč, kdybychom
poskytly na dítě 3 000,-Kč, tak by rodiče našich dětí uhradili pouze 1500,-Kč, dle sdělení p.
Štrobla. Zbylé výdaje si ponechává pěvecký sbor na výdaje se zájezdem spojené např. výlety.
Jedná se o tři děti z naší obce Cr Di C, A. P. a M. R.. Obec Polevsko nikdy nepřispělo
pěveckému sboru CAMELLA N. Bor, okolní obce přispívají.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili ﬁnanční příspěvek pěveckému sboru CAMELLA –
NBP Nový Bor na mezinárodní festival do Francie ve výši 10 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

13. Různé
Starostka podala zastupitelům a hostům následující informaci týkající se účasti obce Polevsko
v soutěži Vesnice roku 2017:
Vážení zastupitelé, vážení hosté, chtěla bych v krátkosti shrnout okolnosti a následný průběh
událostí souvisejících s účastí naší obce v soutěži Vesnice roku 2017.
Ihned po naší společné prezentaci obce, do které se zapojila velká část veřejnosti, ZŠ a MŠ a
další naše spolky a organizace byl na Ministerstvo pro místní rozvoj podán telefonický
podnět, či spíše stížnost na průběh návštěvy hodnotitelské komise a naši prezentaci. Podle
tvrzení volajícího byla naše prezentace sestavena za pomoci cizích občanů, neodpovídala
skutečnému životu v naší vesnici a bylo požadováno, aby obec Polevsko nezískala žádné
ocenění. Současně nadřízený orgán dostal písemný podnět k prošetření celé této situace od
šesti občanů naší obce, kteří uvedli své jméno. Ministerstvo kontaktovalo po vyhlášení
výsledků Vesnice roku Krajský úřad Libereckého kraje, který musel podrobně vysvětlit,
z jakého důvodu naše obec získala „Cenu naděje“. KÚLK podal podrobnou informaci
ministerstvu, které konstatovalo, že cenu jsme si právem zasloužili. Naše obec postoupila do
republikového kola, ve kterém jsme zvítězili. Podle tvrzení některých členů komise naše obec
aspirovala do poslední chvíle i na vyšší ocenění a o kvalitě prezentace a spolkového života
v obci rozhodně nebylo žádných pochybností. KÚLK za tuto cenu naší obci poskytl poprvé
v historii této soutěže odměnu ve výši 100 000,- Kč a jeho zástupci ocenili výraznou
reprezentaci našeho Libereckého kraje a zisk prestižního ocenění.
Vy, všichni zúčastnění, víte, s jakou pečlivostí jsme celou naši prezentaci připravovali a
s jakým zápalem se spousta našich občanů do celé akce zapojila. Byla jsem nadšena tím, jak
všichni chtěli svou prací přispět a jak byli hrdí na vše, co se nám povedlo, bez ohledu na to,
zda ocenění získáme, či nezískáme.
Nechci zde příliš komentovat úsilí několika jedinců zmařit mnohaleté úsilí a práci občanů jen
kvůli pochybným osobním sporům a averzi ke všemu, co se v obci děje. Naše účast v soutěži
celou vesnici semkla a všichni společně jsme táhli za jeden provaz s cílem ukázat, kam až
jsme naši vesnici za poslední roky dostali. Ocenění v celostátním kole je dokladem, že naše
společná práce jde správným směrem a máme být na Polevsku na co hrdí. Všem našim
spoluobčanům za to patří můj velký dík.
Je smutné, že skupina několika osob zastřešujících se ještě ke všemu jako spolek společným
názvem odkazujícím na Polevsko, jako jejich rodiště je schopna takto nesmyslně škodit naší
obci a vědomě mařit její úspěchy. Nenechme se tím znechutit a otrávit a pokračujme společně
v našem díle a zvelebování našeho Polevska.
pí D. V. – to snad není možné
Odpověď – vy jste prezentovala a oni neví, že jste náš občan
p. Staňa – můžete říci jména
odpověď – ne
Ing. V. Vl. – nesmí – ochrana osobních údajů
Odpověď – nemáte právo se vyjadřovat
p. Staňa – tak jim tedy děkujeme

p. P. J. – vyměřují se tu inženýrské sítě, které obec objednala, dle sdělení pracovníka, který
vyměřuje, obec je platí z rozpočtu
odpověď - není pravda
p. P. J. – cesta ke hřbitovu nebyla dle projektové dokumentace – mám ji doma, žádám
předložit
odpověď – není pravda, je podle PD, předložíme na dalším zastupitelstvu
sl. P. J. – zda byl zaměřen můj pozemek, cesta, proč jste to nepodepsala (skutečné zaměření
hranic)
odpověď – byla zaměřena cesta, musíte dát písemnou žádost a zastupitelé schválí, bez jejich
schválení nic nemohu podepsat, nebudu porušovat zákon
sl. P. J. – platili jste z obecních peněz, chci vidět, kolik stálo
odpověď – cesta byla zaměřena z důvodu, že jste tvrdila, že je Vaše
sl. P. J.– to není pravda
p. F. Pl. – bylo to na náš podnět – požádali jsme obec, cesta je obecná a my jsme se nemohli
dostat na náš pozemek
s. P. J. – nebyla jsem pozvána na zaměření
odpověď – není pravda
p. F. Pl.– my byli pozváni
p. D. Hl. – hledáte celkové stížnosti
p. T. Romanovský – přijde mi absurdní vyčítat obci zaměření místní komunikace, bylo to
kvůli Vám, že jste tam parkovali a zabraňovali průjezdu po místní komunikaci
příchod J. Hájka
p. P. J. – podám stížnost na občanské soužití, je tam jednosměrka (pod sjezdovkou), jezdí
v protisměru p. Správka a p. Korvas Fr. ml., ohrožují lidi a děti, sám jsem viděl, jak maminka
hodila dítě do závějí, podporuje je v tom pí Rašínová, když se něco stane, tak to bude na Vás
odpověď – promluvíme s p. Správkou a p. Korvasem
p. F. Pl. – já bych se chtěl zeptat (ptal s. P. J.) jaká značka je důležitější, jestli jednosměrné
ulice, nebo zákaz stání????
p. P. J. – kdo platí odpady na sjezdovce
odpověď – tak se jich zeptejte
p. P. J. – viděl jsem tam p. Ka (zaměstnanec obce) – odvážel pytle, chci vidět fakturu
odpověď – prověříme, a připomínám, že za Vašeho starostování se lyžařům dávali z obecního
pytle na odpady
p. P. J. – není pravda
odpověď – je, můžeme se zeptat zástupců oddílů
p. P. J. – není pravda
odpověď – je
p. P. J. – já mohl, ale i vy ne
odpověď – takže vy jste mohl a já ne ??
sl. P. J. – předala stížnost na hluk ze sjezdovky
odpověď – majitelé sjezdovky čekají na úpravu hranic (zaploceno neoprávněně z jedné
strany), a pak pozvou projektanta, který navrhne protihlukovou zeď
p. F. Pl.– nechceme zeď
odpověď – protihlukové opatření
p. P. Staňa – bude formou stromů
p. P. Staňa – jednou pískalo dělo

sl.P. J.– mé dítě tam přes víkend nechalo 2000,-Kč
pí. D. Hl. – Petro, ty si byla fajn holka, není ti trapný zatahovat do toho vlastní dítě
sl. P.J. – ty taky si byla fajn holka
p. D. Hl. – co Vám vadí, vždyť sjezdovka moc nefungovala, teď ano a děti jezdí
p. F. Pl. – je nejsem součástí žádné kliky, ale hluk je, dvakrát jsem tam v noci byl, a na obranu
p. Správky – zařídil klid
pí D. Ha. - cesta pod sjezdovkou je špinavá – bláto ze sjezdovky, škarpa zanesená
odpověď – zařídíme úklid
pí D. Ha. – žádá vyřešení hluku ze sjezdovky, je to nepříjemné
odpověď - vyzveme majitele k schůzce k vyřešení hluku
pí D. Ha. – budu ráda
p. P. Staňa – pozval přítomné na akci „Ukliďme Česko“ dne 7. 4. v sobotu, sraz v 8,00 hod.
před budou ZŠaMŠ Polevsko
V Polevsku

12. 3. 2018

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

Lenka Panušková
Martina Rašínová
starostka obce

Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na OÚ.

RESTAURACE NA KŘIŽOV ATCE
Na částý dotaz našich občanů „zda je pravda, že obec prohrála soud s bývalým nájemcem a
musí uhradit 4 mil . Kč ??“ , zveřejňujem část rozsudku Okresního soudu v České Lípě.

Bližší informace Vám budou zodpovězeny na Obecním úřadě Polevsko.

TŘÍDĚNÉ ODPADY
Kontejnery na tříděný odpad jsou vyváženy častěji, než máme ujednáno ve smlouvě o svozu
odpadů. Žádáme občany, aby při ukládání tříděného odpadu do kontejnerů, odpad uložili tak, aby
se nepovaloval v okolí stanoviště. Nelze ukládat papírové kartony a krabice vcelku nebo je nechat
vedle kontejneru. Kontejnery nejsou zcela naplněné, v okolí je nepořádek.
V současné době probíhá postupně výměna kontejnerů na tříděný odpad.
Děkujeme za pochopení.

ROK REPUBLIKY
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, bude znamenat pro naši republiku spoustu příležitostí
k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 nebo 1968 patří
neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. 28. října 2018 vzniklo Československo.
Slavíme tedy sté výročí. Naše obec se do oslav ke stému výročí zapojí s hasičskou vodní
fontánou, která se bude konat v červnu a uskuteční se v Praze na Vltavě.
Připomeňme si krátce, co se vlastně v uvedených letech stalo.
1918 – vznik samostatného Československého státu
1938 – přijata Mnichovská dohoda, vyhnání Čechů ze Sudet
1948 – Vítězný únor určil směr naší republiky na dalších čtyřicet let
1968 – vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy
A jaký má být rok 2018 podle známé numeroložky Lenky Lippertové Suchardové?
Ta říká, že:
Zatímco číslem loňského roku byla jednička, letos mu vévodí dvojka (2+0+1+8=11, 1+1=2).
Dravou první číslici tak střídá druhá, která si žádá klid, mír, romantiku a hravost. Častokrát se
během roku ocitneme mimo tuto základní potřebu. Něco bude zvláštně a nepochopitelně
naruby a nám nezbude, než jen přihlížet a zareagovat. Rok 2018 bude rokem změn.
Podle čínského horoskopu je rok 2018 rokem PSA.
Hlavním tématem pro rok 2018 bude podvědomí. Nejen na energetické úrovni rozpoznáme,
kdo je kamarád, přítel, spolehlivý partner, jak v osobním životě, tak ve společenské sféře
politických a kolektivních událostí. Pes je kamarád a přítel, energie psa je přátelská a
ochranitelská, ale dokáže také cenit zuby, v případě potřeby se zakousnout, a občas nebývá
ušetřen ani jeho pán. Jaký je obsah podvědomí, takový je život. Protože v roce 2018 půjde
především o vymetení veškerého smetí, které máme uložené v osobním podvědomí a
kolektivním nevědomí.

TŘESKUTÉ MRAZY
Do Evropy vpadly třeskuté mrazy, které mají na svědomí desítky mrtvých. Zamrzá vodovodní
potrubí, jsou problémy v dopravě a v neposlední řadě máme namrzlé tváře, to vše je s nimi
spojeno. Mrazy vpadly i do naší republiky, Česko tak zažívá nejchladnější období této zimy.
Na některých místech naší země se naměřilo až -20 stupňů pod nulou. Meteorologové hlásí,
že by měly začátkem března polevit. V týdnu od 12. března by měl být denní průměr 3 stupně
nad nulou, noční pak -5 stupňů.

PODOMNÍ PRODEJCI
Jednou prodávají hrnce, pak zase elektřinu, teplo nebo mobilní tarify. Zastavují lidi na ulici
nebo zazvoní na vaše dveře. Stačí jeden podpis a trable jsou na světě. Někdo zazvoní u vašich
dveří a vetře se vám do domu s různou nabídkou. Často se odvolávají na obecní úřad. Pod
rouškou souhlasu obecního úřadu získají vaši důvěru. Obec podomní prodej zakázaný nemá,
ale v žádném případě těmto prodejcům neuděluje souhlas. Oni se totiž fakticky na obecní úřad
ani neobrátí, jen se s ním falešně zastřešují. Nikoho z těchto prodejců nepouštějte domů, už
vůbec nedovolte, aby si od vás fotili jakékoliv faktury spotřeby elektriky, vody, plynu. Na
těchto fakturách se objevují vaše údaje, které jsou potřebné k sepsání smluv. Jsou to údaje
velmi citlivé a dají se snadno zneužít. Dovolujeme si vás varovat před nekalými úmysly
společností, které sjednávají obchody lživými praktikami.

Seznam prací v obci 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Opravená autobusová čekárna
Nové info tabule na návsi
Můstek u rybníčka směr Prácheň
Oprava silnice Polevsko x Kytlice
Získání kompostérů pro občany + drtičky pro obec
Oprava MK – chalupa Kný, pod kostelem, ke kostelu, Jedličná
Oprava vodní nádrže
Bezpečnost v obci – nákup měřiče rychlosti
Bezpečnost v obci – psychologická brzda
Celostátní prvenství v soutěži Cena naději pro živý venkov – odměna
100 000,- Kč + odměna od KÚLK ve výši 100 000,- Kč za vítězství obce
v celostátním kole
2017 získáno v dotacích 2 575 081,- Kč
Postupná výměna lamp veřejného osvětlení
Prezentace obce – turistické vizitky, magnetky, propagace obce, pohledy
Zasypání nádrže u čp. 49 + zřízení okrasného záhonku

2018 PŘEHLED PODANÝCH
A PŘIPRAVOVANÝCH DOTACÍ

Přehled získaných dotací
2014
2015
2016
2017

6 117 264,- Kč
90 000,- Kč
2 243 653,84 Kč
2 575 081,- Kč

celkem

11 025 998.84 Kč

2018

6 635 610,70 Kč

Projekt „Letět se včelami k sousedům“ v rámci Programu
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Vážení spoluobčané,
Obec po 10 letech získala ﬁnanční prostředky na demolici stávající budovy za OÚ a výstavbu
nového zázemí pro obec - 50% dotace, včetně vybudování arboreta v bývalé rokli - 92%
dotace ve výši :
LP Obec Polevsko
Celkové výdaje projektu
Dotace z prostředků EU
Dotace ze státního rozpočtu ČR
Vlastní podíl obce Polevsko

188.502 €

4.712.550,- Kč
4.005.667, 50 Kč
235.627,50 Kč
471.255,- Kč

Leadr partner celého projektu je Obec Polevsko a projektovými partnery jsou:
Obec Okrouhlá, Město Bernstadt a.d.E. a organizace Lebens(T)räume e.V. a
Entwicklungsgesellschaft NOL mbH.
Předpoklad – duben – květen výběrové řízení, v letních měsících demolice stávající budovy a
do konce roku 2018 hrubá výstavba zázemí, v jarních měsících 2019 dokončení zázemí pro
obec.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:

V měsíci lednu významné životní jubileum oslavili:
Musilová Marie 95 let
Mareš Bohumil 75 let
Wittur Milan, 65 let
V měsíci únoru významné životní jubileum oslavili:
Štolfová Margita 75 let
Průcha Miloslav 60 let
V měsíci březnu významné životní jubileum oslavili:
Stromecký Miroslav 80 let
Chlumská Marie 80 let
Bitalová Alena 70 let
Viktorová Jiřina 70 let
Korvas Petr 65 let
Maroušková Květoslava 60 let
V měsíci dubnu významné životní jubileum oslaví:
Kreibich Josef 65 let
Heinrich Ervín 65 let
V měsíci květnu významné životní jubileum oslaví:
Tóth Josef 80 let

Srdečně blahopřejeme

KOMPOSTÉRY PRO OBYV ATELE!!!
Informace pro občany a rekreanty obce Polevska: kdo z občanů má ještě
zájem o kompostér kontaktujte Obecní úřad Polevsko 606/907688, bude
Vám připravena smlouva a můžete si kompostér odvést nebo ho odveze
zaměstnanec obce.

OBECNÍ ÚŘAD POLEVSKO

SRDEČNĚ ZVE NA

V PONDĚLÍ 30. DUBNA 2018
SPORTOVNÍ AREÁL POLEVSKO
(sjezdovka)
Program:
- od 17,00 hod. stavění májky na parkovišti nad OÚ!!!!
- průvod masek do sportovního areálu
- zapálení vatry pro děti
- zapálení velké vatry pro rodiče
Občerstvení pro děti zdarma.

Změna místa pálení čarodějnic!!!!
Po zkušenosti z prosince 2017, kdy obec a škola organizovala mikulášskou besídku na sále
v Restauraci Na Křižovatce a tři dny před konáním bylo obci sděleno, že z technických
důvodů je sál uzavřen (i když nebyl důvod), se obec rozhodla zorganizovat pálení čarodějnic
v sportovním areálu, aby předešla případnému stejnému problému.
Děkujeme za pochopení!!!

1.MÁJ
Zveme do průvodu – sraz v10,30 hod. před OÚ

SKI POLEVSKO zve všechny malé a velké běžce
na veřejný závod v běhu do Lužických hor

Polevský běh
POLEVSKO - 12. května 2018
11. ročník

Závod je součástí Okresní běžecké ligy- Českolipsko
Členitá trasa běhu zavede závodníky zvlněným kopcovitým terénem do krásných
koutů Lužických hor do okolí Polevska a Kytlice a solidně prověří vaši jarní
kondici. Trasa vede částečně po zimních lyžařských tratích, po lesních cestách a
pastvinách. Kromě sportovních výkonů vám závod nabídne krásné výhledy na Klíč,
Ještěd, Jedlovou, Ralsko, Bezděz a velkou část Českolipska. Pokud vám ovšem
zbude na výhledy čas... Na běh jsou srdečně zvány všechny věkové a výkonnostní
kategorie od nejmlaldších běžců a běžkyň až po veterány včetně rodin s dětmi.
Zázemí pro závod se nachází v nové lyžařské boudě na Jedličné mezi Polevskem a
Kytlicí.

SMRK NA U OBECNÍHO ÚŘADU
Obec pokácela smrk u Obecního úřadu , strom byl ve špatném zdravotním stavu – silně
proschlý, osa kmene byla 1,5 m od elektrického vedení , v průběhu minulých let pracovníci
ČEZu větve řezali. viz foto.
Obec vysadí nový strom.

POZVÁNKA
Vážení majitelé pejsků a kočiček !
Jako každý rok, tak i letos Vás zveme k povinnému (psi) a
dobrovolnému (kočky)
očkování proti vzteklině
které se bude konat ve pondělí 4. 4. 2018
v době od 17.15 do 17,30 hodin
vprostoru autobusové čekárny na otočce autobusu v Polevsku.
Vezměte ssebou očkovací průkaz zvířete, nezapomeňte na obojek,
vodítko, náhubek, kočičku přineste nejlépe v síťovce.
Cena 150,- Kč

ROZPIS ZÁPASŮ PV FC POLEVSKO

Obec Polevsko zve občany na akci
„UKLIĎME ČESKO“
Sraz 7. 4. v8,00 hod. před ZŠaMŠ Polevsko
Po akci následuje společné opékání buřtů !!!!!!

Poznáte, kde se nacházela tato nemovitost??
V minulém občasníku jsme uveřejnili záběr této nemovitosti – dům se nachází na rozcestí
k Pražské ul.

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

Pokračujeme ve zveřejňování starších záběrů !!

Velikonoční beránek
Stalo se již tradicí, že před Velikonocemi probíhá ve škole soutěž „Velikonoční
beránek“. Děti mají tuto soutěž velice rády, a již dlouho dopředu se na ni těší. Co je vlastně
úkolem? Vyrobit beránka z jakéhokoliv materiálu a přinést v určeném termínu do školy. Další
den probíhá hlasování. Každý účastník, který zavítá do školy z řad rodičů a příbuzných, ale i
děti ve škole, mají každý dva hlasy. Třetí den se hlasy sečtou a proběhne vyhlášení a následně
také konzumace „jedlých“ beránků. (Na tuto část se všichni těšíme nejvíc…) Jak už bylo
řečeno, letos jsme viděli beránky z papíru, z vlny, ze slámy, z ovoce a zeleniny, ale také
pečené nejen ze sladkého těsta, ale i z mletého masa. Dokonce zde byl jeden beránek, který
utekl a tento vtipný výtvor nakonec skončil na druhém místě. Jeho autorem byl Christopher
DiCara. Na třetím místě se umístil beránek Nelinky Tondlové a první místo si zaslouženě
odnesly Vendy Pavlíčková a Leontýnka Witturová, které své beránky vytvořily bez pomoci
dospělých. Odměněni byli úplně všichni, kteří se zúčastnili, protože všichni beránci byli
nádherní a povedení…
Poděkování patří také paní učitelce Dáše Kučerové, která celou soutěž pro děti
zorganizovala. A tak se těšíme na další ročník této populární soutěže.
Foto z akce je možno prohlédnout na webových stránkách školy v sekci rozšířená fotogalerie:
www.skolapolevsko.estranky.cz

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

1. místo

2. místo

Výstava beránků

3. místo

Velikonoční zdobení perníčků
Dne 20.3.2018 se v MŠ Polevsko sešlo více než 20 rodičů, kteří chtěli strávit příjemné
odpoledne nejen při zdobení perníčků, ale zároveň se také něco nového dozvědět.
Tato akce byla spojena s besedou paní Pavly Šimánkové, která je ředitelkou
Pedagogicko psychologické poradny v České Lípě. Beseda se týkala zejména školní zralosti,
co by dítě mělo umět při vstupu do základní školy a také co potřebují rodiče vědět o školním
odkladu povinné docházky. Nejen rodiče, ale i všichni přítomní se dozvěděli mnoho
potřebných informací a setkali se s lidským a milým přístupem paní Šimánkové, která je
zaujala nejen svým výkladem, ale také příklady z praxe.
Po ukončení této besedy následovala akce nejen pro rodiče, ale hlavně pro děti a tou
bylo ono zdobení velikonočních perníčků. Tuto akci pro rodiče připravila paní učitelka z MŠ
Polevsko paní Jaruška Lukášková společně s paní Paráskovou. Paní Parásková připravila
perníčky na zdobení a všem vysvětlila, jak se perníčky zdobí. Dále měla připravené různé
výrobky její vlastní výroby k prodeji, jako sezamky, jablečné křížaly, ozdobená velikonoční
vajíčka a nebo krásně vyzdobená kuřátka aj.
Celá tato akce se setkala s velkým ohlasem a spokojeností rodičů a dětí, kteří s námi
přišli strávit toto úžasné odpoledne plné nejednoho překvapení.
Za tuto akci bych chtěla poděkovat paní ředitelce ZŠ a MŠ Polevsko paní Průchové, paní
Šimánkové, paní Paráskové a všem, kdo se na ní podíleli a pomáhali nám se vším, co bylo
potřeba.
Veronika Voslařová, učitelka MŠ Polevsko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POLEVSKO
příspěvková organizace
okres Česká Lípa
471 16 Polevsko 167

PLÁN AKCÍ ŠKOLY
II. pololetí školního roku 2017/2018
březen – červen 2018
9. 3. 2018

Kytarový koncert, vybíráme 50,- Kč

ZŠ, MŠ

19. – 21. 3.

Velikonoční beránek

ZŠ,MŠ

20. 3. 2018

Velikonoční zdobení perníčků a malování vajíček

MŠ - ráno

20. 3. 2018

Schůzka rodičů dětí MŠ – informace k zápisu,
Velikonoční zdobení perníčků a malování vajíček –
pro rodiče a děti společně
Výstava obrazů a návštěva kina v Doksech

Od 16.00 hodin

ZŠ a MŠ

9. 4. 2018

Velikonoční prázdniny – školení PEDAGOGŮ –
První pomoc
Zápis do 1. ročníku 14.00 – 18.00 h

12. 4. 2018

Krejčík Honza – divadelní představení

17. 4. 2018

Pedagogická rada

MŠ od 9.00
hodin
ZŠ

17. 4. 2018

Třídní schůzky

ZŠ od 16.00 h

25. 4. 2018
(podle počasí)
podle počasí

Týdenní projekt – DEN ZEMĚ – soutěž ve sběru
papíru

ZŠ (MŠ)

Ukliďme Česko, ukliďme Polevsko

ŠD

30. 4. 2018

Čarodějnická škola

ZŠ, MŠ

květen

Foto na závěr školního roku od 9.00 h

ZŠ, MŠ

10. 5. 2018

Besídka ke Dni matek

MŠ

14. – 18. 5. 2018

Barevný týden

ZŠ, MŠ

23. 5. 2018

Sloupský tyjátr

ZŠ

30. 5. 2018

Malotřídní ﬂorbalový turnaj – pořádá ZŠ Horní
Libchava
Školní výlet

ZŠ

28. 3. 2018
29. 3. 2018

červen

ZŠ

MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POLEVSKO
příspěvková organizace
okres Česká Lípa
471 16 Polevsko 167

12. 6. 2018

Z pohádky do pohádky – vystoupení pro rodiče

18. 6. 2018

Fotbalový turnaj malotřídních škol

MŠ, od 15. 30
hodin
ZŠ

19. 6. 2018

Školková maturita

MŠ

19. 6. 2018

Vracení učebnic

ZŠ

19. 6. 2018

Závěrečná klasiﬁkační pedagogická rada

ZŠ

20. 6. 2018

Atletický trojboj – pořádá ZŠ Nový Oldřichov

ZŠ, MŠ

20. 6. 2018

Spaní ve škole

ZŠ

21. 6. 2018

Výlet do Kytlic

ZŠ

22. 6. 2018

Zahradní slavnosti od 15.30 h

ZŠ

25. – 28. 6.

Škola v přírodě – Srbská Kamenice

ZŠ

29. 6. 2018

Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení se
žáky 5. ročníku, vysvědčení

ZŠ

V Polevsku 1. března 2018

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Nádherné prožití svátků jara,
ženám hodně koledníků, dětem bohatou pomlázku a chlapům plnou
sklenku.
Veselé Velikonoce Vám přeje
Martina Rašínová
starostka
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