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ZÁPIS
 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA,

KONANÉHO DNE   26. 6. 2019 STŘEDA OD 17 HODIN V ZASEDACÍ

MÍSTNOSTI  OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: Martina Rašínová,  Tomáš Romanovský, Lenka Panušková, Ing. S. Koutný, A. 
Hašková, M. Plchová, p. P. Staňa, G. Frantálová

Omluveni:  Mgr. Elena Průchová, Ing. Rainer Lischka

Přítomni občané: viz presenční listina

pí M. Pl. a Ing. V. Vl. – požádali o nahrávání zasedání

Program:
1.  Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení zápisu 13. 5. 2019
4. Kontrola úkolů  
5. Výběrové řízení – traktor, restaurace, oprava zárubní zdi
6. Poučení současných zastupitelů 
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8             Proti 0                   Zdrželi se 0

2.   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polevsko určuje ověřovateli zápisu pí Gabrielu Frantálovou a pí 
Moniku Plchovou,  zapisovatelem Martinu Rašínovou 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                   Zdrželi se 0

3. Schválení zápisu z 13. 5. 2019  
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zápis z 13. 5. 2019.
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0                   Zdrželi se 0

4. Kontrola úkolů

Odkanalizování části obce Jedličná
a) 
zpracovávají se podklady do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací libereckého kraje s Ing.
Tomášem Grubelem – Vodohospodářské stavby, Jablonec nad Nisou. Obec obdržela  další
žádost o realizaci kanalizace od 4 RD směr fot. hřiště. I tyto žádosti budou zpracovány do
PRVKLK.  



b) Žádost pí J. Z.
probíhá zahájení řízení vyvlastnění těchto pozemků.

c) Žádost pí K. R.
Zastupitelé  projednali  na  minulém  zastupitelstvu  žádost  pí  K.  R.  ohledně  přemístění
elektrického pilíře ve vlastnictví obce (VO) z p.p.č. 689/2 v jejím vlastnictví. Na p.p.č. 689/2
se ještě nachází pilíř na elektriku pí D.H. a trafostanice ve vlastnictví ČEZu. Dle sdělení pí K.
R. vyzvala i tyto vlastníky k přemístění jak el. pilíře, tak trafostanice.
Obec vstoupila do jednání s ČEZ distribuce a byl domluven následující postup:
Obec  bude  realizovat  přemístění  elektrického  pilíře  současně  s přemístěním  trafostanice
ČEZu, akce se musí realizovat současně ohledně napojení el. vedení do trafostanice.
Pí K. R. – žádala přemístění dříve než s trafostanicí, trafostanici si hradí sama a bude realizace
cca do 5 let
Obec oslovila ČEZ, který sdělil, že oficiálně pí K. R. žádnou žádost nepředložila ČEZu. Ing.
Lischka oslovil firmu s dotazem o finanční nabídku, bohužel prozatím bez odpovědi.

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

Na minulém ZO požádal p. P. Ji. předložení dokladu, že byl p. M. K. proškolen, že má 
dolévat olej.
starostka –   předložila  kopii  servisní  knihy,  kde  je  jasně  dáno,  co  se  má  kontrolovat,
s podpisem p. M.K. bude dáno jako příloha zápisu

Ing.  Vl. –  žádal  slovo  na  minulém  zastupitelstvu,  byl  upozorněn,  že  nemá  právo  se
vyjadřovat, ani na základě plné moci občana obce, sdělil, že to není pravda
starostka – předložila stanovisko Ministerstva vnitra citujeme: dopis bude přílohou zápisu. 
***************************************************************************
Můžeme shrnout, že občan obce má možnost nechat se při vyjadřování svých stanovisek 
během zasedání zastupitelstva obce „zastoupit“, avšak pouze v případě, kdy je tak 
nezbytné z důvodu, že občan obce nemůže na zasedání zastupitelstva obce vystoupit 
sám. Je tudíž vyloučeno, aby se občan obce nechal „zastupovat“ pouze na základě své 
libovůle. Cílem „zastoupení“ občana obce jinou osobou v žádném případě nemůže být, aby 
během zasedání zastupitelstva obce mohla vyjadřovat svá stanoviska i osoba, která právo 
podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích nemá – takový případ bychom hodnotili jako
obcházení zákonného omezení. Závěrem je nutné pro úplnost upozornit, že výše uvedený 
právní názor není právně závazný, neboť závazný výklad právních předpisů přísluší pouze 
soudům.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
Vyřizuje: Mgr.

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



5.   Výběrové řízení
Obec vypsala výběrové řízení na nákup traktoru s příslušenstvím, oslovila tři firmy a 
výběrové řízení bylo dáno na profil zadavatele:
Obec obdržela pouze jednu nabídku:
24. 6. Finanční a kontrolní výbor vyhodnotil nabídku a předložil ji zastupitelům ke schválení. 

Nabídka pořadové číslo 1  N&N KOŠÁTKY s. r. o.
     Kropáčova Vrutice 111, 294 79 Kropáčova Vrutice

       společnost s ručením omezených
     IČ: 27636844

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 1 304 900,- Kč

Název firmy Nabízená částka
N&N KOŠÁTKY s. r. o.
Kropáčova Vrutice 111, 
294 79 Kropáčova Vrutice
IČ: 27636844

1 578 929,-

Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  uzavřít  Kupní  smlouvu  na  pořízení  traktoru
s příslušenstvím  s firmou  N&N KOŠÁTKY s.  r.  o.,  Kropáčova  Vrutice  111,  294  79
Kropáčova  Vrutice,   IČ:  27636844  a  současně  pověřilo  starostku  k podpisu  Kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0   Zdržel se 0

Dále obec vypsala výběrové řízení na „Opravu zárubní zdi a parkoviště“, nabídku podali:

Název firmy Nabízená částka s DPH
ZEPS s.r.o., Jiráskova 109/3, 408 01 
Rumburk 

1 898 233,73 Kč

SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín

2 186 253,37 Kč

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 
405 02 Děčín

2 055 808,66 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  uzavřít  Smlouvu o  dílo  na „Oprava zárubní  zdi  a
parkoviště“ firmou  ZEPS s.r.o., Jiráskova 109/3, 408 01 Rumburk. 
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0   Zdržel se 0

Obec vypsala výběrové řízení na pronájem Restaurace na Křižovatce, obdržela tři nabídky od:
P. R. s.r.o, Praha 
J. T. , Št. T. , Pražská , K. n. V.
F. H., N. B.
Z důvodu odročení soudního sporu VŘ obec ruší.

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zrušení výběrového řízení na pronájem Restaurace na
Křižovatce v Polevsku z důvodu odročení soudního sporu.
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0   Zdržel se 0



6.  Poučení současných zastupitelů 
Zastupitelé odložili tento bod na další zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelé odložili tento bod „Poučení současných zastupitelů“ na další jednání 
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0   Zdržel se 0

7. Různé
Zastupitele projednali přípravu projektu propojení obcí Polevsko, Prysk, Kytlice cyklostezky
WORK OUT PRVKY (přírodní tělocvična). 
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s přípravou projektu propojení obcí Polevsko, Prysk, Kytlice 
cyklostezky WORK OUT PRVKY  (přírodní tělocvična)
Výsledek hlasování: Pro 7                   Proti 0              Zdržel se 1 (M. Plchová) 

p. Petr Staňa informoval zastupitele, že ve vodní nádrži za Restaurací chybí půl metru vody,
domluvil na životním prostředí MěÚ N. Bor částečné doplnění nádrže ohledně výskytu čolků.

Ověřovatelé zápisů.

Kontrola zápisu

V Polevsku:      27. 6. 2019

  Ing. Rainer Lischka                                                                   Martina Rašínová
      místostarosta obce                                                                   starostka obce

Vyvěšeno: Sejmuto:

                                                  

ZÁPIS ZE
 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLEVSKA,

KONANÉHO DNE 25. 9. 2019 STŘEDA OD 17 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: Martina Rašínová,  Tomáš Romanovský, Lenka Panušková, Ing. S. Koutný, A. 
Hašková, M. Plchová, p. P. Staňa, G. Frantálová, Mgr. Elena Průchová, Ing. Rainer Lischka

Přítomni občané: viz presenční listina

Program:
1.  Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení zápisu 26. 6. 2019
4. Kontrola úkolů  
5. Žádost SKI Polevsko
6. Žádost p. D. Šť.
7. Dílčí přezkoumání hospodaření obce 
8. Poučení současných zastupitelů 
9. Veřejné osvětlení – dokončení 3. etapy - VŘ
10. Odkanalizováni kuchyně v ZŠaMŠ Polevsko



obec  předala  zpracované  podklady  do  Plánu  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  Libereckého
kraje.  

b. Žádost pí J. Z.
probíhá zahájení řízení vyvlastnění těchto pozemků.

c) Žádost pí K. R.
Zastupitelé  projednali  na  minulém  zastupitelstvu  žádost  pí  K.  R.  ohledně  přemístění
elektrického pilíře ve vlastnictví obce (VO) z p.p.č. 689/2 v jejím vlastnictví. Na p.p.č. 689/2
se ještě nachází pilíř na elektriku pí D.H. a trafostanice ve vlastnictví ČEZu. Dle sdělení pí K.
R. vyzvala i tyto vlastníky k přemístění jak el. pilíře, tak trafostanice.
Obec vstoupila do jednání s ČEZ distribuce a byl domluven následující postup:
Obec  bude  realizovat  přemístění  elektrického  pilíře  současně  s přemístěním  trafostanice
ČEZu, akce se musí realizovat současně ohledně napojení el. vedení do trafostanice.
Pí R. – žádala přemístění dříve než s trafostanicí, trafostanici si hradí sama a bude realizace
cca do 5 let
Obec oslovila ČEZ, který sdělil, že oficiálně pí K. R. žádnou žádost nepředložila ČEZu. Ing.
Lischka oslovil firmu s dotazem o finanční nabídku. Montážní firma nám sdělila, že stěhování
elektrických pilířů samostatně,  když se uvažuje o stěhování transformátoru, nedává smysl.
Přeložka dotčených kabelů mezi transformátorem a pilířem by se musela provádět dvakrát.
Dostali bychom se tím na jedenapůl až dvojnásobek nákladů oproti stěhování pilíře současně
s transformátorem. Úkol odložen.

5.   Žádost SKI Polevsko
SKI Polevsko  požádalo  obec  o finanční  příspěvek  na  znovu obnovený  dětský  oddíl  SKI
Polevsko ve spolupráci s DDM Smetanka Nový Bor. Kapacita je pro tento rok stanovena na
15 dětí ve věku 9-14 let. Zaměření kroužku: celková sportovní příprava dětí s důrazem na

11. Rozpočtové opatření č. 3
12. Nákup traktoru s příslušenstvím – spolu podíl
13. Žádost DMO Lužické hory
14. Různé
15. Diskuse
16. 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. Tomáše Romanovského a pí 
Lenku Panuškovou,  zapisovatelem Martinu Rašínovou 
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0

3. Schválení zápisu z 26. 6. 2019  
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili zápis z 26. 6. 2019.
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0                   Zdrželi se 0

4. Kontrola úkolů

Odkanalizování části obce Jedličnáa) 



běžecké  lyžování  a  doplňkové  sporty –  cyklistika,  běh,  lezení,  hry na  rozvoj  motoriky  a
psychiky. Pro rozjezd na zimní sezónu žádají 15.000 Kč.  Náklady budou použity na nákup
těchto  potřeb:     na  nákup dětských  běžek  a  příslušenství  pro  zapůjčení  dětem,  které  budou  
členy kroužku a oddílu a výbavu na běžky nemají.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč  SKI Polevsko
na činnost nově obnoveného dětského oddílu SKI Polevsko na nákup dětských běžek a
příslušenství pro zapůjčení dětem, které budou členy kroužku a oddílu a výbavu na
běžky nemají.
Kroužek běží pod DDM Smetanka a Ski Polevsko. 
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0   Zdržel se 0

6. Žádost p. D. Šť.
Zastupitelé  projednali  žádost  p.  D.  Šťastného,  kde  žádá  obec  o uhrazení  části  finančních
prostředků na pořízení 1. změny ÚP. Celková částka na zpracování změny č. 1 ÚP Polevsko
činí  153 670,-  Kč.  Dle  informace  Ing.  Arch.  Vladimíra  Smilnického  firma TENET s.r.o.
Trutnov (firma zpracovala územní plán obce Polevsko), se musí upravit mapový podklad tj.
úprava výkresů výrokové části ÚP a koordinačního výkresu (všech ploch, hranic a jevů) na
aktuální mapový podklad z důvodu digitalizace katastru obce. Tato částka 38 720,- Kč,  by se
nemusela hradit, kdyby to již obec měla zpracované před pořízením územního plánu.  Tuto
částku by musela obec uhradit při dalším změně ÚP, kterou by obec vyvolala. 
Postup financování 1. změny ÚP – zhotovitel 1. územní změny vystaví dvě faktury po předání
zpracovaných  podkladů  a  to  na  Obec  Polevsko  ve  výši  37 000,-Kč  a  zbytek  na  p.  D.
Šťastného.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili finanční příspěvek na 1. změnu ÚP Polevsko  ve výši 37
000 Kč, která bude uhrazena po předání pracovaných podkladů.
Výsledek hlasování:      Pro 8               Proti 0   Zdržel se 2 (M. Plchová, G. Frantálová)

7. Dílčí přezkoumání hospodaření obce - Revokace usnesení z 12. 3. 
     č. usn. 9
Dne 4. 9. 2019 v obci proběhl dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2018 se závěrem: 

Na  základě  doporučení  auditorky  má  obec  revokovat  usnesení  z 12.  3.  2019  rozpočtové
opatření  č.  5/2018  –  výdaje  3 623 009,-  Kč,  splátka  úvěru   -1174000,-  Kč,  změna  stavu
4 797 009,00  Kč.  Toto  rozpočtové  opatření  z 28.  12.  2018  se  schvaluje  do  konce  roku
starostkou. Dále auditorka doporučila dát na vědomí zastupitelům dohodu o provedení práce
starostky na pozici koordinátora v projektu „Letět se včelami k sousedům“. Dohodu PP má
účetní obce pí Hostinská Běla a zástupce z oblasti ŽP p. Ziml Petr.



Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili revokaci č. 5/2018  usnesení z 12. 3. 2019.
Zastupitelé schválili dohodu o provedení práce v projektu „Letět se včelami k sousedům
č. 100318037 starostky obce.
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0          Zdržel se 0

8.  Poučení současných zastupitelů 
Na základě upozornění bývalého starosty na způsob hospodaření zastupitelé požádali 
starostku k předložení dokladů hospodaření bývalého starosty. 

Na základě výsledku hospodaření bývalého starosty za období 2004 – 2005 obci Finanční
úřad v Novém Boru  vyměřil platebními výměry odvody ve výši 400 121,- Kč  Stejnou částku
vyměřil  Finanční úřad za penále.  Na základě žádosti  obce ze dne 9. 8.  2007 o prominutí
penále dle §55a (1) zák. 337/1992 Sb., o správě daní a nedoplatků, Finanční úřad prominul
Rozhodnutím o prominutí příslušenstvím daně – tyto odvody. 

Všechny  tyto  chyby  byly  odstraněny  v roce  2007  starostkou  a  členy  zastupitelstva
v tomto volebním období.

Návrh usnesení:
Zastupitelé  prostudovali  a  vzali  na  vědomí  zápis  z auditu  Krajského  úřadu,  zápisy
z Finančního úřadu zmiňovaného funkčního období a zjištěné chyby. Na základě těchto
skutečností byli současní zastupitelé poučeni o úloze a povinnostech zastupitele obce.
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0   Zdržel se 0

9. Veřejné osvětlení – dokončení 3. etapy - VŘ
Obec  Polevsko  obdržela  od  KÚLK  program  POV  dotaci  ve  výši  150 000,-  Kč  na  akci
„Dokončení výměny a rozšíření VO v obci Polevsko“) jedná se o rozšíření VO pod TK a
osvětlení herního prvku lodě na návsi, výměnu osvětlení stezka v lese nad Z. P. směr Klůčky .
Obec oslovila tři firmy a obdržela tři nabídky:

ELPROINVEST s.r.o Liberec 505 525,- Kč
STATOMI  s.r.o., Česká Lípa 520 534,- Kč
Otto Žítek – ELOS Česká Lípa 481 387,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili uzavření Smlouvy o dílo ve výši 484 387,- Kč  na akci
„Dokončení výměny a rozšíření VO v obci Polevsko s firmou Otto Žítek – ELOS Česká
Lípa a zároveň pověřili starostku k podpisu smlouvy. 
Výsledek hlasování:      Pro  10               Proti 0   Zdržel se 0

10. Odkanalizováni kuchyně v ZŠaMŠ Polevsko
Obec byla upozorněna občany obce na odtok odpadu z budovy ZŠaMŠ do místní vodoteče. 
Obec provedla kontrolu, při které bylo zjištěno, že část kuchyně ZŠaMŠ není odkanalizována 
do kanalizace. Obec jednala s panem Finkousem z firmy DRIS a k jednání byl jako konzultant
přizván i pan Doležal, který kanalizaci v Polevsku budoval. Hlavně díky jeho zkušenostem se 
nám podařilo najít řešení, které se obejde bez čerpací stanice, což jsme předtím nepokládali za
možné. JAKLMILE OBDRŽÍME NABÍDKU OD FIRMY S KONKRÉTNÍM NÁVRHEM 
ŘEŠENÍ A CENOVOU NABÍDKOU!!!! BUDETE INFORMOVÁNI.
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili odkanalizování kuchyně ZŠaMŠ Polevsko firmou 
DRIS Nový Bor ve spojední s firmou Doležal Nový Bor.
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0   Zdržel se 0



11. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 3 dorovnání rozpočtu, příjmu dotace, čerpání
úvěry, platby zázemí, arboretum, příjmu dotace a přeposlání ZŠaMŠ Polevsko aj. Rozpočtové
opatření  č.  3   ve  výši  příjmy  2 362 129,80Kč,  výdaje  5 352 494,65  Kč,  změna  stavu
3 240 366,85 Kč, splátka úvěru – 250 002,- Kč. Převážně jsou výdaje za projekt „Včelky“,
druhé vyúčtování dotace bude obec podávat  koncem měsíce září.  Příjem dotace bude cca
začátek roku 2020. Pro informaci obec žádala 1. vyúčtování dotace (výstavba zázemí) v únoru
2019, příjem dotace na účet obce 26. 8. 2019!

Návrh usnesení:
Zastupitelé  projednali  a  schválili  rozpočtové  opatření  č.  3,  příjmy  2 362 129,80Kč,
výdaje 5 352 494,65 Kč, změna stavu 3 240 366,85 Kč, splátka úvěru – 250 002,- Kč.
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0   Zdržel se 0

12. Nákup traktoru s příslušenstvím – vlastní podíl obce
Obec získala  600 000,-Kč dotaci  na nákup traktoru  s příslušenstvím (sypač),  vlastní  podíl
obce  je  cca  900 000,-Kč.  Obec  oslovila  tři  bankovní  ústavy  se  žádosti  o  nabídku  na
střednědobý úvěr na vlastní podíl obce.  Současně zastupitelé projednali nákup přední radlice
ve výši cca 130 000,-Kč tzn. navýšení úvěru o 100 000,-Kč:

Nabídku podali:
Úroková sazba Vedení účtu

Česká spořitelna a.s. Liberec 1,99 % 300,- Kč/měsíc
Komerční banka a.s. Česká Lípa 2,76 % zdarma
ČSOB a.s. Česká Lípa

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili  uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. ve
výši 1 mil.  Kč na financování nákupu traktoru včetně příslušenství (sypače a přední
radlice)  se splatností max. do 31.12.2029 a bez zajištění, s úrokovou sazbou pevnou po
celou dobu ve výši 1,99% p.a. a pověřuje starostu podpisem příslušné úvěrové smlouvy.
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0   Zdržel se 0

13. Žádost DMO Lužické hory
Obec  obdržela  žádost  předsedy  spolku  DMO Lužické  a  Žitavské  hory,  z.s.  o  poskytnutí
návratné  finanční  výpomoci  na  předfinancování  projektů  financovaných  z  dotačních
programů Libereckého kraje. V této chvíli nemá spolek na počátku svého fungování vytvořen
rezervní fond, ze kterého by mohl projekty financovat. Tedy tato forma předfinancování byla
v pátek 6. 9. 2019 prodiskutována v rámci členské schůze Svazku obcí Novoborska. Jedná se
o návratnou půjčku ve výši 16 000,-Kč, která by byla splatná cca v červnu 2020. Starostka
navrhla zamítnutí této žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zastupitele navrhli
poskytnout tuto návratnou půjčku.

Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a schválili návratnou půjčku DMO Lužické hory z.s. , Prysk a
současně pověřili starostku k podpisu Smlouvy o poskytnutí návratné půjčky.
Výsledek hlasování:      Pro 10               Proti 0   Zdržel se 0



14. Různé
Nabídka firmy DAS  právní ochrana obce a motorových vozidel za roční odměnu 18 850,- Kč. 

poskytuje poradenskou činnost 
hradí   nezbytné  výdaje,  které  je  zapotřebí  účelně  vynaložit  v  souvislosti  s  hájením
oprávněných zájmů pojištěného, konkrétně: 
� přiměřené odměny a výlohy právních zástupců (specialistů D.A.S. a 
advokátů), 
� poplatky a náklady na soudní řízení, 
� výdaje za znalecké posudky, jejichž zpracování je k prosazení 
oprávněných právních zájmů pojištěného nezbytné, 
� náklady na provedení výkonu rozhodnutí (exekuce), a to vždy náklady 
jednoho návrhu na výkon rozhodnutí na jeden exekuční titul, 
� výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen 
uhradit na základě soudního rozhodnutí, 
� účelně vynaložené náklady pojištěného na cestu k soudnímu řízení, 
pokud je jeho přítomnost nařízena soudem, 
� jiných výdajů a plnění, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat 
� v souvislosti s vyřizováním pojistné události za účelné (například 
náklady za překlady, tlumočení, jistiny k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by
mohla  vzniknout  předběžným opatřením  v  občanském soudním řízení  před  soudy České
republiky atp.), Klasifikace informací: Veřejná informace 

poskytuje peněžité záruky (kauce) do výše 1.000.000 Kč 
za účelem vyloučení vyšetřovací vazby pojištěného, a to formou bezúročné půjčky 
poskytuje až 1.000.000 Kč na každou pojistnou událost, bez ohledu na jejich počet za rok 
zajišťuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce provoz tísňové linky právního
poradenství, na které je kvalifikovaný právník vždy připraven poskytnout bezodkladné
právní  poradenství  a  prvotní  právní  konzultaci  a  doporučit  klientovi  nejvhodnější
postup tak, aby bylo možné jeho nároky v budoucnu co nejefektivněji uplatňovat. 
V tuzemsku tento servis zabezpečuje  třiceti členný kolektiv právníků Oddělení likvidace
tuzemských a zahraničních škod a dalších téměř  50 spolupracujících AK.V zahraničí pak
sesterské  pojišťovny  v  šestnácti  zemích  Evropy  a  dalších  více  než  100  advokátních
kanceláří v evropských zemích. 
Návrh usnesení:
Zastupitelé projednali a odložili tento bod na další jednání zastupitelstva, bude pozván
zástupce firmy DAS k podání bližších informací.
Výsledek hlasování:      Pro  10               Proti 0   Zdržel se 0

p. Stanislav Koutný – je možné na nádobách na tříděný odpad větší vhoz?
Odpověď – nádoby jsou z dotačních prostředků, zjistíme

Mgr. E. Průchová – oznámila oslavu 140. výročí školy dne 22. 11. 2019. Škola připravuje
program, na který srdečně zve všechny zastupitele a přátele školy. Celý program bude
upřesněn před konáním akce, budou zaslány pozvánky. Paní starostka již zajistila velký
stan, kde může v odpoledních hodinách probíhat akce i za nepříznivého počasí.

p. J. Spr. na Mgr. Průchovou, jak bude řešit parkování před školou od 7,30 – 8,00 hod, a od
14?30 – 15,00 hod. -  hodně vozidel rodičů, nejde projíždět.



PRODEJ DŘEVA

O B E C  P O L E V S K O   P R O D Á V Á  P A L I V O V É   D Ř E V O -
3J E H L I Č N A T É     1 M  Z A   5 0 0 K Č  D O V Y P R O D Á N Í   Z Á S O B!!!

Zájemci volejte pana Zimla Petra, 608 983 642 od 9h do 16h

NOVOBORSKO
10. května se v Okrouhlé konalo další jednání svazku obcí Novoborska. 
Na programu jednání bylo rozpočtové opatření, projekty svazku, informace ohledně Destinace
Lužické hory, sociální služby, efektivní veřejná správa. Svazek podal žádost o dotaci z 
Libereckého kraje na pořízení vybavení pro pořádání kulturních akcí – mobilní pódium a 
party stany. Ve fázi přípravy je projekt na Efektivní veřejnou správu z Operačního programu 
zaměstnanost. Účelem projektu je tvorba strategických a rozvojových dokumentů, aktualizace
webových stránek, zajištění seminářů. V dubnu proběhlo jednání se zástupci Libereckého 

Mgr. Průchová – Doprava dětí a žáků do školy je velmi problematická. Mnoho rodičů
své děti do školy a zpět dováží a to způsobuje dopravní kolizi. Bohužel, nelze rodičům
nařídit, že děti nesmí do školy vozit a že mají chodit pěšky, neboť většina rodičů s dětmi
dojíždí  z okolních  obcí.  Na  základě  doporučení  některých  zastupitelů,  budou  rodiče
požádáni  o  ohleduplné  parkování  před  školou,  aby  se  dalo  projíždět  po  místní
komunikaci.

p.  J.  B. – od okamžiku,  kdy společnost ČEZ pod jeho RD, provedla  realizaci odstranění
betonového sloupu elektriky, dání do země, nesvítí v lokalitě Jedličná VO cca 4 sloupy.
Odpověď – obec již řeší s firmou ČEZ, projektantem této společnosti

p. P. Staňa – požádal Ing. V. Vl., zda by se zdržel po skončení veřejného zasedání ZO

p. V. Vl. – ano

Ověřovatelé zápisů.

Kontrola zápisu

V Polevsku:      26. 9. 2019

  

Ing. Rainer Lischka                                                                   Martina Rašínová

      

místostarosta obce                                                                   starostka obce



kraje, Agentury ochrany přírody a Lesy ČR kvůli organizaci sportovních závodů v území 
CHKO Lužické hory. Správa CHKO obecně zakazuje sportovním organizacím pořádání 
závodů, cílem je zlepšit komunikaci se správou CHKO a umožnit lepší podmínky pro 
pořadatele sportovních akcí. Starostky a starostové obdrželi průběžnou zprávu o procesu 
spolufinancování sociálních služeb. Podařilo se nastavit model financování sociálních služeb. 
Byla rozdělena částka 2. 024. 788,- Kč. Částka nebyla rozdělena celá, v rezervě zůstává

 393. 266,- Kč. 

         SETKÁNÍ STAROSTŮ
Setkání představitelů měst a obcí obvodu Nový Bor a Česká Lípa se konalo 30. května v 
salonku restaurace Huť v Novém Boru. Na programu byly informace o současném stavu 
Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, které sdělil ředitel Pavel Marek. Hovořil o 
statistických údajích společnosti – počet lůžek 488, počet zaměstnanců 899, lékařů 122, 
rekonstrukci a modernizaci novorozeneckého oddělení, vybudování hemodialyzačního 
střediska, modernizaci operačních sálů. Dalším bodem programu byla informace o tom, že 
Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo další finanční prostředky na sociální služby, dále 
bylo hovořeno o aktuálním tématu: opatření o udržování vody v krajině, tzv. opatření proti 
suchu a hospodaření s vodou. Liberecký kraj se problémem sucha intenzivně zabývá, dále 
byly podány informace o silniční dopravě a opravách silnic. Svou přednášku měl i vedoucí 
územního odboru, Česká Lípa, Policie ČR Mgr. Rajt. Uvedl, že za posledních pět let 
kriminalita klesla, ovšem v letošním roce zase začala mírně stoupat, mravnostní kriminalita 
spíše klesá a souvisí s kyberprostorem.

             ÚTULEK PRO PSY
Svazek obcí Novoborska řeší s Českou Lípou útulek pro psy. Ten v Dobranově ukončil již 
svou činnost. Prvotní myšlenka města Česká Lípa byla, že zřídí vlastní azyl. Aktuálně se 
mapuje situace v okolních obcích a město žádá statistiky. Město Česká Lípa, které provozuje 
vlastní záchytné kotce, o něž se starají dobrovolní hasiči, zatím využívá útulku na Kozlech, 
který podle návštěvníků doslova praská ve švech a byl původně určen jen pro kočky. 
Ojediněle zvířata končí v Děčíně. 
O spolupráci na zřízení odpovídajícího azylu pro zvířata má zájem i město Nový Bor. 
Doufejme, že se podaří tento problém co nejdříve vyřešit.

S přicházejícím podzimem nás opět čekají velmi silné poryvy větru. Nepodceňujme jeho 
sílu a snažme se ochránit. Při silném větru jsou očekávána poškození stromů a lesních 
porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. 
Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými 
větvemi nebo vyvrácenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a 
popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdných nákladních 
automobilů. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené 
předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdu autem. Nezdržovat se a 
neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. 
Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě 
nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu.

VELMI SILNÝ VÍTR



Novela veterinárního zákona

S účinností od 1. ledna roku 2020 bude na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa
nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkaze 
záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude 
očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům 
zvířat problémy v případě poranění člověka jejich psem.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze 
čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky 
databázi nalézt jeho majitele.

Zdroj: Komora veterinárních lékařů České republiky, https://www.vetkom.cz/

Co čeká pejskaře v roce 2020?

Napsal MVDr. Martin Grym dne 2.4.2019 v VetInfo | Komentáře nejsou povolené u textu s 
názvem Co čeká pejskaře v roce 2020?



Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost
chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon.

Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech
letech  i  tu skutečnost,  že  pro cestování do zahraničí  dnes potřebují  platné očkování  proti
vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká,  že s
účinností od 1. ledna roku 2020 bude na každého nenačipovaného či nenatetovaného (pokud
bylo provedeno před 3. 7. 2011) psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a
to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném očkování proti
vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných či
nenatetovaných  (před  3.  7.  2011)  psů  úředně  platné,  což  může  činit  chovatelům  zvířat
problémy v případě poranění člověka jejich psem.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť
díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy
nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti
vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého psa očipovat.

Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa.
Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se
z jehly vytlačí  do podkožního prostoru.  Tam čip setrvá po celý život  psa.  Čip lze  přečíst
pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou  hodnotou  tohoto  úkonu  je  skutečnost,  že  psa  lze  zaregistrovat  do  databáze
čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky
databázi nalézt jeho majitele.

DRAŽŮVKY
Obec Dražůvky na Hodonínsku zažila v květnu letošního roku tragickou událost. Spor o studnu, 
který v obci probíhal, vyvrcholil zastřelením místostarosty. Útočník pak obrátil zbraň proti sobě. 
Lidé střelce hodnotili jako podivína a potížistu. S místostarostou ale vycházel velmi dobře, přesto 
proti němu při řešení sporu obrátil zbraň a zastřelil ho. Místostarosta měl čtyři děti, byla 
uspořádána veřejná sbírka, do které svazek obcí Novoborska finančně také přispěl. 

 

UKONČENÍ DISTRIBUCE TÝDENÍKU 5 plus 2
 

Informujeme, že k 1.7.2019 bude ukončena distribuce týdeníku 5 plus 2 z důvodu obměny 
distribuční sítě týdeníku. 





Obec Polevsko zakoupila traktor včetně příslušenství sypače VORTEX  a čelní sněhové 

radlice v rámci získané dotace z  Ministerstva pro místní rozvoj, program - Podpora rozvoje 

regionů 2019 identifikační číslo 117D8210D2220, v rámci soutěže Vesnice roku 2018, kdy 

obec Získala modrou stuhu.

 Dotace byla ve výši 600 000,-Kč.

Projekt:

Program 11782
Podpora rozvoje regionů 2019+

„Pořízení traktoru včetně sypače”
identifikační číslo akce 117D8210D2220

NOVÝ TRAKTOR



 
 
 
 
 

MINISTERSTVO VNITRA  

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,  

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, 
generální ředitel HZS ČR 

 
 
 

Č. j. MV-114459-1/PO-PRE-2019 
 
 
  
 
 

 
 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 
 

jak jistě víte, obce a obecní úřady mají podle § 29 odst. 1, písm. n,) zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat 

preventivně výchovnou činnost. Hasičský záchranný sbor České republiky Vám  chce 

touto formou nabídnout "pomocnou ruku" a usnadnit Vám splnění této zákonné 

povinnosti.   

Připravili jsme proto pro Vaše spoluobčany informační leták „Bezpečnostní 

desatero“. Důvodem, který nás vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že 

každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých 

umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační 

kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet 

obětí a výši škody na majetku. Tento leták Vám bude distribuován v elektronické formě 

a v případě zájmu posléze i v tištěné podobě. Leták „Bezpečnostní desatero“ byl vytištěn 

MVCRX04LT1GA
 

Praha 19.srpna 2019  

Počet listů: 2  

Přílohy: 1  

ve zkušebním nákladu cca 2000 ks. V  případě většího zájmu zajistíme jeho dotisk. 

Pokud byste o něj měli zájem, kontaktujte prosím kpt. Mgr. Janu Kemrovou na e-mail 

jana.kemrova@grh.izscr.cz. 
 

Je zcela na Vašem uvážení jak s tímto letákem naložíte, zda informační leták 

budete dále distribuovat například elektronicky na -emailové adresy obyvatel, vyvěsíte 

na nástěnky, vytisknete a fyzicky vhodíte do poštovních schránek obyvatel obce, 

otisknete v obecním zpravodaji, anebo zvolíte zcela jinou, pro Vás vhodnější variantu.  

 
Máme společný zájem na snížení počtu požárů. S Vaší pomocí můžeme celé řadě 

požárů předejít a ochránit tak lidské životy a zdraví. Děkujeme, že nás podporujete.  

 

 

                                                        S pozdravem, 

 

 

 genmjr. Ing. Drahoslav Ryba 
generální ředitel HZS ČR

 
 



dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

oslovujeme Vás touto cestou proto, 
že stále evidujeme vysoký počet 
požárů v domácnostech, které mají 
tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů 
v obytných budovách, kde umírají  
desítky lidí a stovky jich jsou 
zraněny.

Vážení obyvatelé 
rodinných domů, bytů,

CHRAŇTE

domov i sebe

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO



REALIZACE ARBORETA NAD KOSTELEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
A VÝSTAVBA ZÁZEMÍ ZA OÚ

Obec dokončila projekt „Letět se včelami k sousedům“ – realizaci arboreta a 
výstavby zázemí za OÚ.

Polevsko – Arboretum

Obec Polevsko na Českolipsku se může pochlubit dalším turistickým lákadlem. Za 
kostelem Nejsvětější Trojice, kde se dříve těžil kámen a postupně tam vznikla černá 
skládka, dnes najdete arboretum, tedy místo, kde si odpočinete, něco nového se dozvíte a
možná i zjistíte, že příroda, a s ní rostliny, keře i stromy mnoha tvarů, jsou 
neokoukatelné v kterékoli roční době  

S myšlenkou vytvořit na nevyužitém prostoru venkovské arboretum, přišel bývalý 
zastupitel obce Tomáš Socha, který je také autorem naučné stezky za Polevskými obry, 
tedy více než stoletými stromy, které získaly pohádková jména. Konečnou podobu 
arboreta pak dokončil bývalý zastupitel obce, Petr Ziml. 

Na vybudování arboreta se podíleli polevští, kteří v rámci brigády, rokli vyčistili a po 
nich dílo dokončila pražská firma MEGA, akciová společnost. 

Celoročně přístupné arboretum slouží k odpočinku, výuce i různým hrám. Zároveň se 
stalo útočištěm i domovem mnoha živočichů. Rozdělené je na několik částí – například 
prostor pro živočichy nabízí mimo-jiné ukázku obydlí různých živočichů a hmyzu. Jeho 
součástí je hmyzí domek, útočiště pro čmeláky nebo domek pro ježky. 

Výukový prostor pak nabízí plochu s lavicemi a velkým stolem, který slouží nejen pro 
výuku, ale také pro posezení většího množství návštěvníků. 

Dřevěné schodiště vás zavede na rozhlednu, odkud je nádherný výhled na samotné 
arboretum i do okolní krajiny. Součástí nově vzniklé chlouby obce je také jedlá zahrada,
která nabízí stromořadí jedlých stromů a keřů a nechybí ani medvědí česnek nebo 
jahodníky. Všechny rostliny – pokud je neznáte – mají popisek v češtině a němčině a 
dozvíte se také možnost využití.

Autoři arboreta mysleli i na milovníky skalek a různých druhů bylin. I v této části jsou 
všechny rostlinky opatřeny cedulkami. 

Každý takový prostor si určitě zaslouží piknikový a odpočinkový prostor. A kdo nechce 
polehávat, může využít překážkovou dráhu. Ta nabízí kladinu, popruh na přecházení a 
šplhací sítě. Sečteno – podtrženo – polevské arboretum je určené všem věkovým 
kategoriím a rozhodně stojí za návštěvu

 Projekt „Letět se včelami k sousedům“ č. 100318037 je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.





Skalka – suťové pole

Suťová pole jsou složená ze suťového, ostrohranného materiálu přemístěného vlivem gravitace. Na 
svazích s větším sklonem (zpravidla více jak 20%). Vznikají zvětráváním hornin, jejich rozpadem, 
hromaděním a postupným sesouváním. Vyskytují se ve vrcholových partiích většiny pohoří.

Druhová skladba rostlin v suťových polích je rozmanitá podle lokality, kde se suťové pole nachází. 

V „našem“ suťovém poli naleznete tyto druhy

Pažitka pobřežní
Allium schoenoprasum
Stvol má dutý a pěstuje
se jako zelenina a koření.

Dobromysl obecná
Origanum vulgare
Světlomilná, roste na 
lesních lemech. Má 
čtyřhrannou lodyhu. 
Používá se jako léčivka a
koření.

Tařice skalní
Alyssum saxa�le
Vyhledává skalnatá stan.
Roste i na zdech hradů.
Má žluté květy v

 

krátkých
hroznech. Je v

 

kategorii
druhů ohrožených.

Lomikámen
Saxifraga x arendsii
Vytrvalá bylina, trsnatá
až polštářovitá, s

 

tenkými
podzemními oddenky.
Roste v

 
severní čás�

severní polokoule.

Rozchodník bílý
Sedum album
U nás roste v

 

teplejších
oblastech na slunných 
svazích. Má plazivé 
lodyhy, které zakoře-
ňují.

Rozchodník kamčatský
Sedum kamscha�cum
Nenáročný, dobře roste
na sušších slunných stan.
Snáší i přímé slunce.

Sempervivum hybridum
sukulent, který často tvoří kompaktní
růžice.

Mateřídouška obecná
Thymus vulgaris
Opro� naší mateřídoušce má dřevnaté
lodyhy. Má an�sep�cké účinky. Používá
se v kuchyni.

Mateřídouška citronová
Thymus x citriodorus
Je pěstována jako okrasná rostlina 
na zahradách nebo ve skalkách.

Koniklec německý
Pulsa�lla vulgaris
Je to vzácný druh, v několika zemích
ohrožený. Jeho květy se při špatném
počasí sklání dolů.

Trávnička přímořská
Armeria mari�ma
Roste na sklách a útesech, 
často v dosahu mořského příboje.

Tařička zahradní
Aubrieta x hybrida
Původem ze středozemí, v ČR zplaňuje
Tvoří stále zelené polštáře. Vyskytuje se
v řadě odrůd s různou barvou květu.
Kvete IV až V.



 

Rozchodník
Sedum sieboldii
´Mediovariegatum´
Má barevné, výrazně
panašované listy.
Roste kobercově, je
půdokryvný.

 

 

 

 

  

 

Dryádka osmiplátečná
Dryas octopetala
Najdeme ji v horách Slovenska, kde
představuje glaciální relikt.
Její trsy mohou pokrýt plochu až několika
metrů.

Sivutka
Aethionema armenum
Roste na kamenitých svazích v 
800-1700 m.n.m.
Listy jsou sivozelené, na vrcholu špičaté.

Šater plazivý
Gypsophila repens
Roste v nadmořské výšce 1300-3000 m.
U nás neroste, vyskytuje se na Slovensku.
Je to typická rostlina pokrývající sutěz.

Devaterník
Helianthemum hybridum
Roste na skalnatých a kamenitých svazích
a ve starých lomech.
Kvete od dubna do června.

Iberka vždyzelená
Iberis sempervirens
Je považována za méně náročnou 
skalničku na pěstování.
Roste v 1200-2300 m.n.m.

Kosatec nízký
Iris barbata nana
Roste na výslunných či písčitých
stráních v nejteplejších oblastech.
Kvete v dubnu až květnu.

Protěž alpská
Leontopodium alpinum
U nás přirozeně neroste, pouze byl
na několika lokalitách vysazen (Klínovec,
Boubín)
Ve většině zemí je chráněný.

Silenka bezlodyžná
Silene acaulis
Roste na trávnících, skalách a su�ch,
převážně na vápenci.

Zvonek Poscharkův
Campanula poscharskyana
Pro své výrazné květy je vysazován
do skalek a záhonů.
Snáší přísušky a dobře roste na slunci
i v polos�nu.

Rozchodník skalní
Sedum reflexum f. cristatum
V ČR roste ve stř.
Čechách a na JZ Moravě.
Vyhledává suchá, slunná
stanoviště na kyselých substrátech.

Prvosenka jarní
Primula veris 
U nás je poměrně hojná.
Listy má v přízemní růžici, květy v
jednostranném okolíku, žluté, vonné.
Je živnou rostlinou housenek motýla
pestrobarevce petrklíčového.



Hmyzí domek

Jedná se o dřevěný rám různé velikosti, který se skládá z několika přihrádek. Do těchto 
přihrádek jsou umístěna například navrtaná polínka z tvrdého dřeva, bambusové tyčinky, 
sláma, suchá tráva, mech, duté stonky rákosu, děravé cihly, šišky a další, do kterých se 
„nastěhuje“ různý užitečný hmyz.
Mezi nejčastější obyvatele hmyzích hotelů patří samotářské včely, kterých na 
území Česka žije více než 600 druhů a které patří mezi významné opylovače. Kromě 
samotářských včel zde mohou najít úkryt i jiní opylovači, jako jsou motýli a pestřenky, jejichž
larvy likvidují škodlivý hmyz. Další obyvatelé, jako jsou zlatoočka, berušky a škvoři, požírají 
škodlivý hmyz, především pak hojně se vyskytující mšice.









Přírodní park u kostela (Arboretum)

Lokalita se nachází na severozápadním okraji obce Polevska, za kostelem. Původně se jednalo
o smíšený zapojený lesní porost se zastoupením javorů, bříz, jasanů a smrku. Porost stromů se
nacházel na výrazně členitém kamenitém terénu s převýšením až 14 m. 
 
Výsledkem realizovaného návrhu společnosti SAFE TREES, s.r.o. (Ing. Andrea Řezníčková) 
je vytvoření parku s přírodními prvky, který slouží k odpočinku, hrám i výuce a je zároveň 
útočištěm i pro drobné živočichy. Důvod návštěvy si zde naleznou všechny věkové kategorie.
Zásadním požadavkem řešení bylo i zvýšení biologické atraktivity lokality a zlepšení 
informování účastníků o souvislostech biodiverzity. Na ploše byla vytvořena celá řada 
biologicky atraktivních prvků (mikrohabitatů) pro celou řadu organismů - zejména bezobratlé 
a obratlovce. Ovlivnění druhové skladby dřevin a rostlin dále přinese zvýšení mozaikovité 
struktury a pestrosti porostu a zlepšení jeho využitelnosti z pohledu biodivertzity lokality. 
V parku bylo vyčleněno několik ploch srozdílnou funkcí, které propojuje pěšina zpřírodního 
materiálu. Cesta prochází nejnižší částí terénu a vytváří malý a velký vycházkový okruh.
 

Části parku:

·       Prostor pro živočichy - plocha je věnována ukázce obydlí různých živočichů
        a hmyzu. Umístěn zde byl hmyzí domek, domek pro čmeláky, domek pro 
        ježky, ptačí budka, krmítko pro ptáky, úkryt pro plazy a pítko s  popisem
        jednotlivých prvků a jejich možných uživatelů.
· Výukový prostor, posezení - plocha s lavicemi do půlkruhu a s velkým
        pracovním stolem se špalíky na sezení kolem dokola. Prostor slouží pro větší
        i menší skupiny návštěvníků s možností výuky, tvorby v přírodě nebo jen
        konzumaci svačiny.
·       Posezení, klidová část - plocha v koncovém cípu parku s lavicí pro klidné
         posezení jedné až dvou osob.
·       Soukromý prostor - prostor na vyvýšené terase hůře přístupný se špalíky na
        sezení určený zejména pro větší množství osob hledajících soukromí. Plocha
        je zpevněna a vymezena suchou kamennou zídkou. Přístup zajišťuje
        navržené  dřevěné přírodní schodiště.
·       Rozhledna - prostor na vyvýšené terase s lavicí zpevněný a vymezený
     suchou kamennou zídkou s výhledem. Přístup zajišťuje navržené dřevěné 
     přírodní schodiště.
·    Jedlá zahrada - plocha se stromořadím jedlých stromů podél cesty doplněná
     o množství keřů s jedlými plody. Původní orost česneku medvědího byl
     zachován jako nedílná součást jedlé zahrady a byl doplněn o výsadbu
     jahodníku obecného situovaného do slunnější a sušší části jedlé zahrady.
·    Skalka, suťové pole - na stávajícím terénu byla vytvořena skalka s výsadbou
     zejména skalniček a místních bylin. Horní část suťového pole byla osázena
     klečí.
·    Piknikový a odpočinkový prostor - prostor v centrální části parku na mírně 
     klenutém terénu. Plocha je slunečná téměř bez stromů s udržovaným 
     trávníkem pro ležení a pořádání pikniků.
·    Překážková dráha - dráha je určena pro aktivnější návštěvníky. Je složena z
     jednoduchých prvků zejména kladin, popruhu na přecházení a šplhací sítě 
     vhodné i na ležení.

 





VÝSTAVBA NOVÉHO ZÁZEMÍ ZA OBECNÍM ÚŘADEM







OPRAVA LITINOVÉHO KŘÍŽE ZA KOSTELEM

reg. č. ÚSKP 16876/5-3217, k.ú. a obec Polevsko, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, v rozsahu 

těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova pomníku a 

další související práce.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu 

nemovité kulturní památky.”

Pomník s litinovým křížem v areálu hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice.

PRÁVĚ REALIZOVANÉ AKCE V NAŠÍ OBCI



OPRA V A ZÁRUBNÍ ZDI A PARKOVIŠTĚ POD KOSTELEM

Pamatujete   !!!!





Energetičtí šmejdi. Domácnosti obchází podvodníci 
s levnou elektřinou

 VAROVÁNÍ!

Dne 25. 9. 2019 po naší obci chodili zástupci firmy BOHEMIA ENERGY , oslovovali 
naši obyvatele, že končí firma INNOGY a oni přebírají po nich zákazníky. DOKONCE 
TVRDÍ, ŽE JE POSÍLÁ OBECNÍ ÚŘAD!!!!

Na obec se obrátilo několik našich občanů s dotazem, zda je to pravda.

NIKOLI!!!!

OBEC SE DOTÁZALA SPOLEČNOSTI INNOGY S     DOTAZEM, ZDA OPRAVDU   
KONČÍ – NEKONČÍ!!!!!

VARUJEME OBYVATELE, ABY S TĚMITO ZÁSTUPCI NEKOMUNIKOVALI,  
NEUZAVÍRALI SMLOUVY BEZ PŘEDCHOZÍHO OVĚŘENÍ SPOLEČNOSTI  U 
KTERÉ MÁTE UZAVŘENÉ SMLOUVY, NEBO SE OBRAŤTE NA OBECNÍM 
ÚŘAD, KTERÝ VÁM ZJISTÍ SKUTEČNOST!

Devatero proti šmejdům
1. Nenechte se do ničeho nutit.
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s  dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo 
ČOI, pravděpodobně lže.
4.  Volá někdo na váš telefon, píše na e-mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda 
disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení.
5. Odmítněte dárky či služby „za určitých podmínek zdarma“.
6. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k  dispozici.
7. Nikdy nepodepisujte nic, co jste si nepřečetli a úplně nepochopili.
8. Případné spory s dodavatelem řešte ihned.
9. Od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli po telefonu či na ulici, můžete
odstoupit do 14 dní nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Česká obchodní inspekce i ministerstvo průmyslu důrazně varují před podvodnými 
zástupci zprostředkovatelů dodávek energií, kteří se v posledních měsících čím dál 
častěji objevují u dveří domácností. Energetický regulační úřad (ERÚ) je označuje za 
„energetické šmejdy“ po vzoru těch, kteří donedávna na předváděcích akcích nutili 
seniorům předražené hrnce.

Vydělají na pokutách
„Jejich metody zavánějí stejnými nekalými praktikami, jaké měli prodejci hrnců,“ říká mluvčí
ERÚ Michal Kebort. „Nabízejí lidem přechod k levnějšímu dodavateli energie a tvrdí, že 
všechno je zdarma. Jenže se to nakonec může hodně prodražit a lidem hrozí několikatisícové 
poplatky nebo pokuty za odstoupení od smlouvy,“ varuje.
Šmejdům jde buď o provizi za nového zákazníka přihraného spřátelenému dodavateli energie,
nebo o smluvní pokutu, pokud si klient přestup rozmyslí. A vydávají se přitom nejen za 
zaměstnance neexistujícího státního kontrolního úřadu, ale i za inspektory České obchodní 
inspekce a pracovníky České pošty.



Praktiky převzali od dřívějších prodejců hrnců a Energetický regulační úřad je 
označuje jako „energetické šmejdy“. Noví podvodní obchodníci nyní lidem nabízejí 
přechod k levnějšímu dodavateli energie. Ti, co smlouvu podepíší, ovšem zaplatí 
mnohem více. A při snaze odstoupit od smlouvy hrozí lidem statisícové poplatky či 
pokuty

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/energeticti-smejdi-domaci-obchazeji-
podvodni-obchodnici-s-levnou-elektrinou.A180724_100733_domaci_lre



2019 PŘEHLED
PODANÝCH DOTACÍ

č. název akce kdy
podáno

celkové
náklady

vlastní
podíl

dotace výsledek

1 MMR   Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova
„Oprava zdi a parkoviště u hřbitova“

2/2019 1908671,- 908671,- 1

 
000 000,- vyhověno

2 MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 
„ MODRA STUHA
Nákup traktoru, sypače

2/2019  
   
1480723,- 880

 
723,-

  
600

 
000,- vyhověno

3 KÚLK – Program obnovy venkova
Dokončení výměny a rozšíření VO v

 
obci 

Polevsko (III. etapa)

4/2019 500
 
000,- 350

 
000,- 150

 
000,- vyhověno

4 MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
Obnova dětského hřiště na návsi v

 
obci 

Polevsko 

2/2019 339
 
936,- 101

 
981,-

   
237

 
955,- zamítnuto

5 Ministerstvo kultury , z rozpočtu  Odboru 
umění, literatury a knihoven MK – 
program Při kulturní a vzdělávací činnosti 
využíváme moderní techniku, 
dataprojektor, noteboock ,promítací plátno

11/2018 46  000,- 15  000,-     31  000,- vyhověno

6

Ministerstvo kultury , z rozpočtu  Odboru 
umění, literatury a knihoven MK – 
Modernizace technického vybavení a 
zkvalitnění knihovnických služeb v Místní 
knihovně (nový počítač a laserová tiskárna 
se scannerem)

11/2018 29  000,- 12  000,-      17  000,- vyhověno

7 Evropská komise 
Nákup  a  zařízení  WIFI  na  veřejných
prostranstvích obce

11/2018 15  000,-
EUR

Cca
375

 
000,- 

    375  000,- vyhověno-
odmítnuto

8 Ministerstvo kultury – ORP Nový Bor
Restaurování litinového kříže v

 
obci Polevsko 

2/2019 206
 
504,- 70%

 
168

 
203,-

naponiženo
80

 
000,- Kč

vyhověno

9 Státní  zemědělský  intervenční  fond  (SZIF)
pobočka Česká Lípa 

2/2019 273
 
702,- 70 % 

 
191

 
100,- zamítnuto

10 KÚLK – program volnočasových aktivit
„Zkvalitnění  podmínek  pro  volnočasové
aktivity dětí a mládeže“

2/2019 81

 

000,- 40

 

500,-

   

40

 

500,- zamítnuto



Akce obce Polevska

     

ŘÍJEN

25.10.  pátek..  17,00 hod. dlabání dýní na úřadě
 

LISTOPAD

3. 11.  15.00 hod. neděle POLEVSKÁ DRAKYÁDA...sraz u Pamětnice, oheň buřty,
draci s sebou

22. 11.  140 let založení ZŠaMŠ Polevsko

30.11. v 15,00 hod. sobota VÁNOČNÍ ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ,
 

PROSINEC

2.12. pondělí ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH SVĚTEL DLE TRADICE,
ukončení u školy, koledy,

akce a betlém v podání manželů Koutných a jejich úžasných herců

10. 12. úterý VÁNOČNÍ TRHY Königstein 

6.12. pátek MIKULÁŠ S ČERTY, na sále v polevské hospodě, dle tradice

14.12. sobota VÁNOČNÍ PEČENÍ NA ÚŘADĚ, ochutnávka cukroví, občerstvení,

21.12. -22.12. sobota - neděle VÝSTAVA BETLÉMŮ – 1. patro Obecní úřad

ZEMŘEL MISTR . . .

Velká čest jeho památce a velké přání, aby mu bylo v hvězdném nebi moc 

dobře.

pan Karel Gott. S hlubokým zármutkem nám všem bylo oznámeno, že 

zemřel fenomenální zpěvák a úžasný člověk pan Karel Gott. Podlehl vážné 

a těžké nemoci v úterý 1. října krátce před půlnocí. Byl to nenahraditelný 

profesionál, který byl uznáván napříč všem generacím.



O Z N Á M E N Í   
o konání veřejné sbírky  podle  zákona  č. 117/2001 Sb., o  veřejných  sbírkách a o změně 
některých zákonů ( zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Název (obchodní firmu) právnické osoby:  OBEC Polevsko

Adresa sídla:  Polevsko 152
IČO: 00525405

Statutární orgán:
– Martina Rašínová, narozena 22.10. 1966, bytem Polevsko 46.

Jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné
jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:

Martina Rašínová, narozena 22.10. 1966, bytem Polevsko 46
Kontakt: 606/907688, starosta@polevsko.info

Účel konání veřejné sbírky: Obnova betlému v Kostele Nejsvětější Trojice v obci Polevsko a
práce s tím spojené

Případně název sbírky: Obnova betlému v Kostele Nejsvětější Trojice v obci Polevsko

Veřejná sbírka se bude konat na území:  ČR

Sbírka konaná na dobu určitou:
Datum zahájení sbírky: -
Datum ukončení sbírky:  -

Sbírka konaná na dobu neurčitou: 
Datum zahájení sbírky: 25. 4. 2019

Den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle §24 odst. 2, koná-li
se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok: 25. 4. 2020

Den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle §24 odst. 2,
není-li tento den totožný se dnem uvedeným v předchozí větě:

Způsob (způsoby) provádění veřejné sbírky: bankovní účet a pokladničky
POKLADNIČKY JSOU NA OBECNÍM ÚŘADĚ V POŠTĚ.

Název a adresa banky: Komerční banka a.s.
Pobočka banky: Nový Bor
Číslo účtu: 115-8936590227/0100

Založení sbírky

     Na přání seniorů naší obce, obec založila veřejnou sbírku na restaurování
betléma v Kostele Nejsvětější  Trojice rozhodla rada obce Polevsko č.  34 dne
19. 9. 2018 svým usnesením č. 11/34/2018. Výpis z usnesení zastupitelstva obce
najdete v dokumentech o sbírce.

     Následně  byl  založen  nový  bankovní  účet,  na kterém  budou  finanční
prostředky shromažďovány. Bankovní účet byl založen u České spořitelny, a.s.
a jeho číslo  je: 115-8936590227/0100.  Smlouvu o založení  bankovního účtu
najdete v dokumentech o sbírce.





Česko-německý projekt „Zapomenutá místa“ - Polevsko

Účastníci workshopu se sjeli většinou ze zdejšího regionu – z Žitavy, Löbau, Görlitz, Drážďan,
Liberce,  Děčína,  Teplic,  ale  i  z  okolí  Prahy  a  Plzně.  Během  akce  se  seznámili
s místy i jejich historií, navštívili dosud fungující sklárnu Klára a setkali se s místními pamětníky.
Ti byli paradoxně mladší než někteří účastníci, jejichž věk se pohyboval mezi 18 až 86 lety. Tímto
obdivuhodným  rozsahem  tak  bylo  umožněno  intenzivní  mezinárodní
i mezigenerační setkání.
Interview s pamětníky vneslo do celé akce hmatatelné propojení s místní česko-německou historií
a přineslo oživení a zážitky nejen účastníkům, ale i samotným pamětníkům.
Na „sametku“ tak vzpomínala paní Hildegard Kopecká (80 let), jejíž babička zde přímo pracovala
a pan Jiří Kohout (73 let), který poblíž vyrůstal a vnímal tak poválečný vývoj na tomto místě. O
sklárně Anna si s účastníky popovídal pan Rudolf Hais (82 let), bývalý sklář a historik. Obzvláště
emoční náboj pak mělo setkání „na dálku“ přes videokonferenci s pamětnicí žijící v Mnichově,
paní Erikou Schedelbeck (83 let), kterou se zakladateli sklárny pojí dokonce příbuzenské pouto.
Část  skupiny  pracovala  na  krátkých  filmech,  které  pomocí  dobových  fotografií,  textů
z  kronik  a  výpovědí  pamětníků  místa  zájemcům přiblíží.  Další  skupina  se  zabývala  realizací
interaktivní  prezentace,  během  níž  2.11.2019  všichni  zúčastnění  představí  přímo  v  Polevsku
výsledky své práce. Všechny vystavené materiály budou následně do konce roku k nahlédnutí na
OÚ v Polevsku.
Paralelně  vznikaly  také  návrhy  informačních  cedulí,  které  budou  na  místa  ve  spolupráci
s obcí umístěny. Na nich budou kromě dvojjazyčného textu a fotografií k dispozici i QR-kódy, pod
kterými se budou skrývat již zmíněná videa (cca 4 min. dlouhá). Nahrávky budou pro zájemce
od  začátku  listopadu  dostupné  též  na  webových  stránkách  Lužického  horského  spolku
(www.horskyspolek.eu).
Projekt iniciovali a zrealizovali Petra Zahradníčková (Lužický horský spolek) a Patrick Weißig
(Hillersche Villa, Žitava) a finančně jej podpořili kromě Česko-německého fondu  budoucnosti též
obec Polevsko a organizace Hillersche Villa.  Na jaře letošního roku byl tento již  několikaletý
projekt,  probíhající  střídavě  na  české  a  německé  straně  hranice,
v Německu oceněn jednou ze 3 hlavních cen udělovaných v rámci „Generationenpreis“ saským
ministerským předsedou.
Projekt byl podpořen nejen obcí, ale i mnoho místních občanů (a to nejen z Polevska) projevilo
zájem a ochotu pomoci – ať už fotografiemi nebo vzpomínkami. Za to jim samozřejmě patří velké
poděkování!  Realizátorům projektu  se  podařilo  během příprav  též  spojit  i  s  místními  rodáky
žijícími  v  Německu,  kteří  na  svoji  vlast  velmi  rádi  vzpomínají
a velmi tento projekt oceňují.
Pokud Vás téma projektu zaujalo a chcete se o svém okolí dozvědět více, přijďte nás podpořit na
slavnostní  rozšíření  „zapomenutých  míst“  v  sobotu  2.11.2019  od  14hod.
ke  škole  v  Polevsku.  Zde akci  zahájíme  a  poté  se  společně  přesuneme do dolní  části  obce.
Program bude trvat cca 2 hodiny a ujdeme při něm zhruba 1km.
Těšíme se na viděnou!

Výstupy z posledních let:

2017 – Polevsko - www.horskyspolek.eu/zapomenutamista.html

 -

2018 – Großhennersdorf - www.horskyspolek.eu/zapomenutamista2.html

Petra Zahradníčková
petrazahradnickova@horskyspolek.eu

Patrick Weißig
p.weissig@hillerschevilla.de

4.10.2019, Polevsko  - Zittau

Na konci září se v Polevsku opět konal česko-německý projekt „Zapomenutá místa“. Na 
čtyři dny se zde setkala česko-německá skupina 16 účastníků, kteráse snažila ponořit do 
období před sto lety a oživit historii dvou zapomenutých průmyslových podniků, po 
jejichž existencidnes již není ani stopy. Konkrétněse jedná o bývalou sklářskou huť 
Anna postavenou v roce 1900 a řezárnu sametu fungující ve středu obce od roku 1884. 
Oba podniky po roce 1945 svou činnost již neobnovily.





   A tak šel čas a já jsem šla s ním....

   Mít kolem sebe tolik dětí je radost, štěstí, láska a spousty 

neuvěřitelných zážitků a životních zkušeností, které den co den nacházíte

mezi těmi nejmilovanějšími...dětmi.

Vždy vás dokáží naladit, povzbudit, potěšit, rozesmát, ale také rozplakat.

Plujete na jedné krásné lodi a pohání vás stále dopředu spousta vlnek 

krásných a něžných, doprovázených paprsky slunečního svitu.

Každé ráno se probudíte do nového dne a těšíte se na podání ruky, úsměvy

dětí a jejich rodičů a máte strach, že jednou ta loď dopluje a bude to 

naposledy. Ale každý začátek té dlouhé šňůry má svůj konec.

Celých 43 let mě práce s dětmi povzbuzovala, dávala mně sílu být tím, čím

jsem a vždy jsem chtěla být...dobrou učitelkou, která dokáže ráda poradit

a podat pomocnou ruku tomu, kdo o to požádá a nebo potřebuje.

Do praxe mě uvedla v květnu 1976 paní učitelka Vlasta Copová a právě té 

patří můj dík. Děkuji ti Vlastičko, předala jsi mně to, co jsem plně 

uplatnila ve své dlouholeté praxi – lásku, cit, něhu, zodpovědnost, 

kamarádství a hlavně pedagogický vzor. To vše je velice důležité a je 

potřeba si uvědomit včas, co obnáší práce učitelky, jak jsou důležitá 

spojení učitelky s dětmi a také s rodiči dětí.

Jako ředitelka školy v Novém Boru jsem 22 let byla vždy a hlavně paní 

učitelka. Nelituji ani jediného roku, kdy jsem tuto funkci vykonávala, měla

jsem totiž perfektní pedagogický kolektiv, skvělé provozní zaměstnance a

velkou podporu rodičů. Lituji toho dne, kdy jsem byla z určitých důvodů 

nucena odejít, ale nelituji toho, kam jsem odešla.

Své zkušenosti z praxe jsem se snažila vždy předat těm, o kterých jsem 

věděla, že mají o práci s dětmi zájem.

Moje práce se mně stala koníčkem, je to krásné povolání, nese však 

spoustu zodpovědností.

Tento poslední rok mé pedagogické praxe si nikým a ničím nenechám 

pokazit. Dnes už vím velice dobře komu předám kormidlo lodi, na které 

popluje dál a kterého budou, tak jako mě, provázet stále nové a nové vlnky

štěstí a radosti.

Jsem šťastná a vděčná tomu, že jsem tou lodí mohla celých 41 let plout.



Jsem ráda, že právě na Polevské škole ukončím svou dlouholetou praxi ve 

školství.

Ráda se sem budu vracet, pokud to bude potřeba a pokud mě o to někdo 

požádá. Děkuji Vám všem děti, rodiče, paní učitelky, paní ředitelko a 

věřím, že pochopíte, proč právě letos odcházím z kolektivu tak senzačních

lidí a opouštím svou práci, která mě naplňovala emocí a láskou. Mám krásné

vzpomínky, na které se nedá zapomenout.

                                               Jaroslava Lukášková

                                               učitelka ZŠ a MŠ Polevsko





                                                                                                              Mgr. Markéta Hlaváčková

Přijďte s námi oživit vzpomínky na školu …základ života…

Vzdělávání dětí v naší obci probíhá již pěknou řádku let. Kroniky tvrdí, že letos je tomu přesně 

140 let, co se škola přesunula pod střechu naší současné školy. V pátek 22. listopadu oslavíme 

naši dlouhou historii spolu se všemi pamětníky, bývalými žáky a přáteli školy. Zavzpomínat, 

popovídat nebo se občerstvit… to vše od ranních hodin spolu se žáky a pedagogy, kteří pro 

návštěvníky připravili retro učebnu, prezentace projektu Erasmus plus o historii, staré fotografie 

a kroniky. Oslava vyvrcholí ve dvě hodiny hudebním vystoupením žáků.

V

 

měsíci září významné životní jubileu oslavil:
Boháč Antonín 60 let

V

 

měsíci říjnu významné životní jubileu oslaví:

Heinrichová Alena 65 let
Ramisch Josef 70 let

V

 

měsíci listopadu významné životní jubileu oslaví:
Cejpová Hana 70 let

Dlouhý Zdeněk 60 let
Grebeníčková Stanislava 65 let

Stýblová Jiřina 75 let

V

 

měsíci prosinci významné životní jubileu oslaví:
Boháčová Marie 80 let

Vimmer Rostislav 60 let

Srdečně blahopřejeme

Oslava 140. výročí školy na Polevsku



V  minulém občasníku jsme uveřejnili -  odkud je nafocen tento záběr ?? 

Sjíždíme do obce z Kytlic

Poznáváte tuto nemovitost? 



****************************************************************
Polevský občasník – informační list obecního úřadu, vychází čtvrtletně - vydavatel: Obec Polevsko, IČ 
00525405. Příjem inzerce: vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce příspěvků i bez udání důvodu. 

ID datové schránky:   v2ub435

úřední hodiny úřadu: PO a ST  08,00 hod. – 17,00 hod.  

bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor

telefon:  487/727731, 606/907688

  Martina Rašínová
  starostka obce

Letošní parné léto za sebou zavřelo svá vrátka a podzim udeřil v plné síle. 

Balíme se do teplých bund, pochutnáváme si na teplém čaji, přemýšlíme už 

zimně, než se stačíme nadát, jsou tady opět Vánoce. Všechno tak strašně rychle 

utíká, svým způsobem jsme pořád v předem určeném koloběhu dnes a denních 

událostí. Někdy více či méně příjemných, v každém případě žijeme ten náš život 

tady a teď.

Těším se na další dny prožité v naší vesnici, společná setkávání, Váš úsměv a 

podporu, která umí moc hezky zvednout náladu.

Přeji Vám krásný podzim plný procházek a načerpávání sil do dalších dnů.


