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Krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a úspěšné
vykročení do nového roku 2019 Vám všem přeje

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu

PROSINEC 2018

Zápis

z ustavujícího  zasedání Zastupitelstva obce Polevska,
   konaného dne 5. 11. 2018, od 17.00 hodin. 

Přítomni: Martina Rašínová,  Tomáš Romanovský, Lenka Panušková,   Ing. Rainer Lischka,  
Mgr. E. Průchová, Anna Hašková,  Lenka Panušková, Monika Plchová, Gabriela Frantálová, 
Stanislav Koutný
Omluven: P. Staňa
Občané : dle presenční listiny

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka přivítala jmenovitě nové členy zastupitelstva, před zahájením zastupitelstva
požádala zastupitelé o složení slibu, 
* * *
 Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné
členy zastupitelstva ke složení
 slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
* * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající  navrhla určit  ověřovatele zápisu Annu Haškovou a Tomáše Romanovského a
zapisovatelem Martinu Rašínovou a Mgr. Elenu Průchovou. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Polevsko   určuje  ověřovateli  zápisu  Annu  Haškovou  a  Tomáše
Romanovského a zapisovatelem Martinu Rašínovou a Mgr. Elenu Průchovou.
Výsledek hlasování: Pro 9                  Proti 0                   Zdrželi se 0

* * *



a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
    dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c)  volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  (§ 72
     zákona o obcích)
4)  Výběrové řízení
5)  Odvodnění za OÚ
6)  Rozpočtové opatření č. 3
7)   Podání dotace – Modrá stuha
8)  Různé
9)  Diskuse
10) Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelé schválili program jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:                 Pro 9                    Proti 0                 Zdrželi se 0

 1 - volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů:
Starostka navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:                  Pro 9                    Proti 0                 Zdrželi se 0

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
      jako dlouhodobě  uvolnění:

Starostka navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:                 Pro 9                  Proti 0                 Zdrželi se 0

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:   Starostka navrhla,  aby volba
starosty a místostarosty proběhla veřejně hlasováním. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování:              Pro 9                     Proti 0                   Zdrželi se 0

Schválení programu:

1) Volba starosty a místostarosty



Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Starostka  vyzvala  členy  zastupitelstva  k  podávání  návrhů  na  funkci  starosty.  Člen
zastupitelstva Mgr. Elena Průchová navrhla zvolit do funkce starosty Martinu Rašínovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko volí starostku Martinu Rašínovou
Výsledek hlasování:                Pro 9             Proti 0                  Zdrželi se 0 

Po zvolení starostky, starostka poděkovala členům zastupitelstva o důvěru a pokračovala ve
vedení zasedání.

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Starostka navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Rainera Lischku. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit  své stanovisko.  Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko volí místostarostou Ing. Rainera Lishku.
Výsledek hlasování:             Pro 9                        Proti 0                    Zdrželi se 0 

 2 - Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Dle zákona  zastupitelstvo musí zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. l) zákona o obcích], starostka navrhla tříčlenné výbory.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo  obce  Polevsko  zřizuje  finanční  výbor  a  kontrolní  výbor.  Oba  výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:                    Pro 9                       Proti 0                Zdrželi se 0

b) Volba předsedy finančního výboru:
Starostka navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Annu Haškovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko volí předsedou finančního výboru Annu Haškovou.
Výsledek hlasování:       Pro 9          Proti 0        Zdrželi se 0 

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Starostka navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Petra Staňu. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko volí předsedou kontrolního výboru Petra Staňu.
Výsledek hlasování: Pro 9               Proti 0                Zdrželi se 0

17,11 hod. příchod pí Gabriely Frantálové

Starostka požádala pí G. Frantálovou o složení slibu, přečetla slib – pí Frantálová – složila
slib a současně písemně podepsala. 

d) Volba členů finančního a kontrolního výboru:



Starostka  navrhla  zvolit  členy  finančního  výboru  Gabrielu  Frantálovou  a  Tomáše
Romanovského.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Polevsko  volí  členy  finančního  výboru  Gabrielu  Frantálovou  a
Tomáše Romanovského.
Výsledek hlasování: Pro 8         Proti 0             Zdrželi se 2 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Polevsko  volí  členy  kontrolního  výboru  Moniku  Plchovou  a
Gabrielu Frantálovou.
Výsledek hlasování: Pro 8        Proti 0             Zdrželi se 2 

Dále zastupitelstvo projednalo obsazení dalších komisí viz. příloha

* * *
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
V minulých  volebních  obdobích  zastupitelé  nepobírali  odměny.  Od  té  doby  se  odměny
navýšily. Starostka navrhla určit stejnou odměnu ve výši 500,- Kč, jak členu zastupitelstva,
předsedům a členům komisím.  Informovala, že někteří členové ZO se chtějí vzdát odměny. 

Vyzvala zastupitele k vyjádření:
Mgr. Elena Průchová- vzdala se odměny
Stanislav Koutný        - vzdal se odměny
Gabriela Frantálová  - vzdala se odměny
Monika Plchová         - nevzdala se odměny
Tomáš Romanovský – vzdal se odměny
Anna Hašková           -  vzdala se odměny
Lenka Panušková      - vzdala se odměny
Jaroslav Hájek           - vzdal se odměny
Petr – Staňa – se vyjádří na dalším ZO
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo jednorázovou odměnu ve výši 500,- Kč členům ZO, předsedům
a členům výborů, odměnu bude pobírat Monika Plchová, ostatní členové zastupitelstva
se  vzdali  odměny  tj.  Mgr.  Elena  Průchová,  Stanislav  Koutný,  Gabriela  Frantálová,
Tomáš Romanovský, Anna Hašková, Lenka Panušková, Jaroslav Hájek.
Výsledek hlasování: Pro 10         Proti 0             Zdrželi se  0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 6 500,- Kč měsíčně.  Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 10         Proti 0             Zdrželi se 0

* * *
 4.   Výběrové řízení
V rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Letět se včelami k 
sousedům - vytvoření venkovského arboreta v Polevsku" byly ve lhůtě pro podání nabídek 
doručeny 2 nabídky, a to:
- nabídka poř. č. 1 - Jan Doubek, Sloupská 406, 473 01 Nový Bor, IČ: 66081670,



  nabídková cena: 2 012 077,98 Kč bez DPH / 2 434 614,35 Kč včetně DPH,
- nabídka poř. č. 42 - MEGA a. s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, 
  IČ: 44567146, nabídková cena: 1 984 648,11 Kč bez DPH / 2 401 424,21 Kč včetně
  DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
projednalo a odsouhlasilo uzavření smlouvy na vytvoření venkovského arboreta s 
MEGA a. s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, IČ: 44567146, nabídková cena:  2 
401 424,21 Kč včetně DPH. Zároveň pověřili starostku k podpisu Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:            Pro 10                 Proti 0              Zdrželi se   0
* * *

5.  Odvodnění za OÚ
V rámci výstavby zázemí obce za Obecním úřadem bylo nutné vyřešit odvodnění prostoru za
výstavbou zázemí. Z tohoto důvodu byla stavba na 14 dní přerušena, nastoupila firma Čestmír
Doležal inž. sítě, Nový Bor, obci byla předložena faktura ve výši 122 833,- Kč včetně soupisu
prací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko projednalo a schválilo zaplacení faktury č. 2018009 ve výši
122 833,- Kč na odvodnění – drenáže za OÚ firmě Čestmír Doležal inž. sítě, Nový Bor. 
Výsledek hlasování:            Pro 10                   Proti 0                  Zdrželi se   0

6. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé  projednali  rozpočtové  opatření  číslo  3,  jedná  se  o  vyrovnání  rozpočtu  se
skutečností.  Příjmy 865 323,13 Kč, výdaje  2 621 775,23 Kč, změna stavu 582 452,10 Kč,
přijetí úvěru 1 174 000, Kč (na předfinancování stavebních úprav „Zkapacitnění výukových
prostorů ve škole – oprava sklepních prostorů na učebnu“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo  rozpočtové  opatření č.  3 Příjmy 865 323,13 Kč,
výdaje 2 621 775,23 Kč, změna stavu 582 452,10 Kč, přijetí úvěru 1 174 000, Kč.
Výsledek hlasování:            Pro 10                    Proti 0                  Zdrželi se   0

8. Podání dotace MMR – modrá stuha 
Zastupitelé na minulém zastupitelstvu odložili bod zažádání dotace v rámci získání ocenění
v soutěži  Vesnice  roku  -  modrá  stuha  –  dotace  600 000,-Kč  +  vlastní  podíl  tj.  celkem
780 000,- Kč .
Návrhy: 

1) Osvětlení chodníku u kurtů

Chodník nový + 1 stožár v jižní části 
Celkem 5x SB se svítidly LED ,výška 5m ,15W
RN – 206 527,- Kč

          249 898,- Kč vč. DPH

2) Osvětlení stezky v lese (bez svítidel) vrchní kabelové vedení AES

Vrchní kabelové vedení na dřevěných patkovaných ŽB podpěrách
8 sloupů a 7ks svítidel výbojkových 50W
RN- 141 358,- Kč
        171 043,- Kč vč. DPH 



3) Osvětlení stezky v lese (bez svítidel) v zemi

               Zemní kabelové vedení a ocelové stožáry 3st, 5m vysoké,zinkované
               7ks SB s výbojkovými svítidly 50W 
               RN – 317 031,- Kč
    
                    383 607,- Kč vč. DPH

4) Nový herní prvek na návsi – místo současné lodě, která je již ve špatném technickém
stavu,  umístit  nový herní prvek + dřevěný prvek – výukový „Strom jako dům“ –
celková výši cca 210 000,-Kč.

5) Vybudování beachvolejbalového hřiště za TK – cca 200 000,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání dotace v rámci soutěže Vesnice roku 2018
na osvětlení chodníku za TK, osvětlení stezky  lese bez svítidel, vrchní kabelové veden,
herní prvek (loď ) a naučný dřevěný prvek strom jako dům.
Výsledek hlasování: Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0
 
9. Různé

p. P. Správka – Sportovní klub z.s. – má hodně aktivit pro děti, proč obec nemůže dát část
odměny – modrá stuha na tento klub, prezentace Vesnice roku, byla z velké části v areálu a i
díky areálu se modrá stuha získala
odpověď – ano, to je pravda, ale obec nemůže dávat dotační prostředky na pozemky, které
obec nevlastní, je to porušení dotačních podmínek

p. P. Správka – je možné zřídit komisi ke komunikaci se sportovním areálem
odpověď - ano

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva 17, 33   hod. a poděkovala všem přítomným za
účast.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
     obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 11. 2018

Zapisovatel: Martina Rašínová
                        Mgr. Elena Průchová

Ověřovatele:  Anna Hašková                                                          Tomáš Romanovský

 Ing. Rainer Lischka                                                                            Martina Rašínová          
místostarosta obce Polevsko                                                       starostka obce Polevsko



        SOUSEDSKÉ VZTAHY 

Když se řekne spojení sousedské vztahy, každý si pod nimi představí něco jiného. Co to 
vlastně sousedské vztahy jsou? Výkladů je mnoho. Můžeme je brát z hlediska legislativního, 
přátelského, uvést příklady humorné, pozitivní, negativní, sdílet vlastní zkušenosti, někdy i 
noční můry. Pravdou je, že když řeším sousedské vztahy, nikdy se nejedná o vztahy 
harmonické. To je ale asi normální, když se někdo obrátí na obecní úřad, tak spíše s 
problémem než že by se přišel v tomto tématu podělit o to, jak skvělého má souseda. Přitom 
by to vůbec nebylo špatné, kdybychom si poslechli i pár příjemných příkladů pěkných 
sousedských vztahů. Věřím, že určitě jsou, jen o nich nevíme. S končícím podzimem a 
nastupující zimou, kdy jsou dušičky, čeká nás advent, vánoční svátky se pozastavme nad 
myšlenkou sousedských vztahů. Podzim je také obdobím sklizně. V této souvislosti je třeba si
uvědomit, že podle nového občanského zákoníku můžeme sklízet plody, které spadnou na náš
pozemek, aniž bychom za to byli pokutováni, stejně tak musíme umožnit sousedovi, aby si 
své plody ze stromu mohl přijít sklidit na náš pozemek. Je ale potřeba si uvědomit, že když 
sklízíme plody, musíme sklidit i to ostatní – listí, větvičky, kůru apod. Někdo holt sklízí tak, 
že plody k sobě, zbytek sousedovi za plot. To tedy zrovna není optimální způsob „pěstování 
dobrých sousedských vztahů“. Stejně tak je to i se sněhem. U sebe si ho vyházím a když už 
není místo, šup sousedovi na pozemek. Nebo nejlépe na silnici. On ho pluhující traktor uklidí.
To třeba ano, ale než traktor na místo dojede, bráníme průjezdu ostatních vozidel, vlastně 
našim sousedům. Naše práva končí tam, kde začínají práva toho druhého. A jakými sousedy 
jste Vy sami?

          BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
V naší obci máme spoustu místních a účelových komunikací, začínajících, končících 
křižovatkou. Na tom není nic neobvyklého. Komunikace jsou v převážné části obce úzké, ale 
dvousměrné. Povolená rychlost v obci je 50km/h. Řidiči musí přizpůsobit jízdu povahu a 
stavu vozovky tak, abychom neohrozili sebe ani okolí. Tak je naprosto samozřejmé, že v 
převážné části obce na místních komunikacích nemůžeme jet padesátkou. Ale to je přece 
pochopitelné pro každého normálně smýšlejícího člověka. Dávejme si tedy pozor, když 
jedeme ke svému domu, jak naše jízda vypadá.



VÝSADBA NOVÉHO STROMU

V obci jsme vysadili nový strom, jedli kavkazkou, která bude v dalších letech zdobena jako 
vánoční obecní strom 

REALIZOVANÉ AKCE 2018

Rekonstrukce víceúčelového hřiště u školy dotace z MMR (1 233 454,- Kč), 
realizace dokončena.





- Výstavba nového zázemí za obecním úřadem (dotace  1
 

500
 

000,- Kč –
výstavba probíhá)

Dále obec získala dotaci z  KÚLK (177  919,- Kč) na poslední etapu výměny 
lamp veřejného osvětlení, realizace dokončena.

Program spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020“ – projekt
„Letět se včelami k  sousedům“

- Realizace arboreta – přírodního parku v rokli nad kostelem  (1  814  885,- Kč – 
90 % dotace) – realizace jaro 2019





Obec získala dotaci z MMR na opravu místní komunikace pod TK, včetně 
nového mostku a propustku (dotace 788 932,- Kč). Realizace dokončena.



Obec dokončila  akci - 
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 (dotace 1 426 197,57 Kč).



Obec Polevsko děkuje firmě Ing. Jaroslav Slánský, která v rekordním čase 
opravila sklepní prostory v naší škole.

Velké díky



  

Ministerstvo kultury  přes OPR Nový Bor – dotační prostředky
 restaurování pískovcové stély (dotace 80 000,-Kč).



V minulém občasníku jsme uveřejnili záběr této nemovitosti – objekt se nachází Klůčky lom

Poznáte, kde se nacházel tento objekt??

           

V měsíci prosinci významné životní jubileu oslaví:
Krejčová Stanislava 65 let

Srdečně blahopřejeme



ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 9. PROSINCE 2018

obec
Polevsko

BETLÉMYBETLÉMY
9. ročník

So 15. 12., Ne 16.12., 14 - 17 hod 
vstupné dobrovolné,  občerstvení zajištěno1. patro OÚ

výstavy betlémů
a řezbářské práce

Svaz důchodců
Polevsko

OBEC POSLEVSKO A SVAZ DŮCHODCŮ POLEVSKO

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 8.ROČNÍK VÝSTAVBY BETLÉMŮ

SPOJENOU S UKÁZKY ŘEZBÁŘSKÉ PRÁCE.



7. 12. SE USKUTEČNILA  AKCE ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ

Obec Polevsko velmi děkuje pí Hance Kacafírkové,
která připravila vánoční výrobu věnců  a pomáhala dětem  při výrobě zdobit věnce a svícny.





Dravci na Polevsku
V měsíci září  naší školku navštívila se svými dravci paní Věra Gilová.
Pro naše děti bylo velmi naučné a příjemné setkat se s obyvateli lesa, který, dá se říci, naší
školku obklopuje.
Děti měly možnost seznámit se s různými zástupci dravců, jako je například sova pálená, výr
velký, ale i velice chytrý krkavec. Úžasným zážitkem pro děti bylo, že si mohly většinu druhů
pohladit a co víc, každý si mohl vyzkoušet, jaké to je být opravdový sokolník a s rukavicí a
pamlskem, nakrmit malinkou sovičku „ Pusinku“.
Děti se díky paní Gilové dozvěděly mnoho zajímavých informací ze života těchto krásných
zvířat.
Jsme velice rádi, že je sova ve znaku naší školy a školky na Polevsku.
Za bohatý program a báječně strávené dopoledne paní  Gilové moc děkujeme a  těšíme se
s dětmi na další setkání.

                                                                      Za kolektiv MŠ Polevsko  - Barbora Tondlová, učitelka



Předvánoční perníčkové mámení
 
     Krásný voňavý perníčkový den  27.11.2018 čekal na děti i rodiče dětí  MŠ a ZŠ Polevsko.
     Dopoledne zdobily perníčky ve tvaru Mikuláše a anděla děti z obou tříd mateřské školy.
Zdobení  je  bavilo  a  nás  učitelky  pobavila  jejich  vlastní  fantazie,  zručnost  a
šikovnost.  Hlavně  si  mohly  po  zdobení  pochutnat  a  zamlsat  na  dobré  sladké  zdobící
hmotě....mňam, ta byla dobrá.

     Odpoledne  se  uskutečnila  přednáška  pro rodiče  budoucích  školáků  o školní  zralosti
spojená s občerstvením. S tématem přednášky rodiče seznámila řediteka PPP z České Lípy
paní  Mgr.  Pavlínka  Šimánková.  Po  přednášce  následovala  druhá  část  zdobení  perníčků,
tentokrát společně rodiče s dětmi.

     Chtěla  bych velice moc poděkovat manželům  Paráskovým z Kytlic za přípravu perníčků
a za je jich tr pělivost a o chotu s n aší š kolou spolupracovat.
PERNÍČKY NÁM KRÁSNĚ PROVONĚLY CELOU ŠKOLU. Těšíme se na další setkání.

Za celý kolektiv výchovných i provozních zaměstnanců školy 
Jarka Lukášková - učitelka mateřské školy.

 

Žáci  z Polevska  se  zúčastnili  česko-německého  projektu  „Užitkové  rostliny  a

jejich využití“

Žáci  třetích  až  pátých  tříd  ZŠ  Polevsko  se  v září  vydali  do  sousedního  Německa
seznámit se s pěstováním, zpracováním a využitím užitkových rostlin. Přeshraniční spolupráci

na projektu „Užitkové rostliny a jejich využití“ mezi školami organizuje Ekocentrum Brniště

a Centrum ochrany přírody v Neukirchu.

První  setkání  se  konalo  25.  září  v Německu a  kromě české školy  se zapojila  také

německá škola ze sousedního města. 

Žáci  byli  rozděleni  do  smíšených  skupin,  ve  kterých  obešli  celkem tři  stanoviště.
Mohli si připravit zdravé müsli, zkusit si mletí obilí od nejstaršího po nejmodernější způsob a

poznávat různé druhy obilí.

Rozdílný  jazyk  obou  škol  nebyl  překážkou,  neboť  každá  skupina  měla  svého

tlumočníka.

Celodenní projekt byl zakončen společným obědem – a jak jinak než těstovinami J 

Děti si odnášely vyplněný pracovní list a pytlíček s vlastnoručně namíchanou zdravou snídaní.

Všichni se už těší na další setkání, které se tentokrát bude konat na české straně. 



PLÁN AKCÍ ŠKOLY  

(prosinec 2018, leden 2019) 

Datum Akce Poznámka

27. 11. 2018 Zdobení perníčků – MŠ
 

Od 9.00 hodin

3. 12. 2018 Mikuláš v MŠ Od 9.00 hodin

3. 12. 2018 Lampionový průvod k zahájení adventu Od 17.00 hodin
 

4. 12. 2018 Projekt Česko-německé příhraniční spolupráce – Brniště
ZŠ – 3., 4. a 5. ročník

Od 9.00 hodin
 

5. 12. 2018 Průvod Mikulášů, čertíků a andělů MŠ – 9.00 hodin
ZŠ - 10.00 hodin

10. 12. 2018 Vánoční dílničky ve spolupráci s DDM Smetanka ZŠ 

11. 12. 2018 Vánoční besídka MŠ Kytička  Od 15.30 hodin

12.12.2018 Vánoční besídka MŠ Motýlek Od 15.30 hodin

17. 12. 2018 Zpívání v kostele – žáci ZŠ
 

Od 16.00 hodin

21. 12. 2018 Školní vánoční besídka – společná pro MŠ i ZŠ Od 9.00 hodin

Leden 2019 Zimní hry v přírodě -  lyžování, bobování, sáňkování Každý týden

16. 1. 2019 Úžasná přednáška – Jak vést děti k hodnotám Od 16.00 hodin
ZŠ a MŠ

1. 2. 2019 Pololetní prázdniny ZŠ

 

V Polevsku, 19. 11. 2018

Zapsala:   Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy



Martina Rašínová

                                                                                                        

starostka

Dovolená na obecním úřadě 
21.12. 2018 – 1.1. 2019 dovolená 
V mimořádně naléhavých případech se lze obrátit na tel čísla: 
606/907688 Martina Rašínová – starostka
602/122 380 Ing. Rainer Lischka – místostarostka 
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bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor

telefon:  487/727731, 606/907688

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! 
                                                                                   

neopakovatelné chvíle u vánočního stromku a radostných jisker v očích 
našich dětí při rozbalování vánočních dárků. 

Čas vánoční se nezadržitelně blíží. Vánoce jsou každoročním kouzlem a 
vzbuzují v nás pocit sounáležitosti. Jsou časem, kdy prožíváme 
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