ČTYŘICÁTÝSEDMÝ
POLEVSKÝ OBČASNÍK

září 2021

Vážení spoluobčané,
Obec 25. 4. 2019 vyhlásila na přání našich seniorů veřejnou sbírku na „Obnovu
betléma v Kostele Nejsvětější Trojice“, do dnešního dne se obci podařilo vybrat
10 771, - Kč. Rok a půl jsme sháněli restaurátora na tuto obnovu, v lednu letošního
roku díky panu Josefu Ramischovi jsme sehnali restaurátora, který odhadl celkovou
obnovou včetně restaurování dřevěného rámu, podpěry rámy, obnovy a doplnění
samotného betléma a opony na zakrytí betléma na cca 120 000,-Kč.
Obec Polevsko bude písemně oslovovat veřejnost o sponzorský dar, z tohoto důvodu
si Vás dovoluji požádat také o ﬁnanční podporu (samozřejmě občané, kteří již přispěli
se naše žádost netýká).
Děkujeme mnohokrát!

OZNÁMENÍ
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:
Polevsko

OBEC

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

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Stejně jako předešlý rok, tak i toto léto Polevsko hostilo příměstský tábor pro děti
s poruchou autistického spektra, pořádaný organizací Líp a spolu. Zde je tedy krátký
report o tom, jak jsme si tábor užili.
První den jsme se s dětmi sešly v zasedací místnosti na úřadě a celé dopoledne jsme
věnovali vzájemnému seznámení a různým hrám. Po obědě nás čekalo hřiště, které se
děti ihned oblíbily a během týdne jsme na něm trávili spoustu času.
Druhý den jsme věnovali procházce po okolí a stejně jako den předešlý – hřiště jsme
nesměli vynechat. Taky jsme stihli opékání buřtů na ohništi u hospody, které nám též
bylo k dispozici.
Ve středu nás čekala stopovaná, která končila v místním arboretu. I přes obtížné
úkoly, které děti musely po cestě plnit, vše zvládly a úspěšně našly poklad.
Čtvrtek byl jediný den, který jsme trávili mimo Polevsko. Čekal nás totiž celodenní
výlet do Svoru. Nejdřív jsme jeli autobusem do Boru a odtud jsme pokračovali
vlakem. Následně nás čekala cesta do dřívějšího lomu, kde měly děti za úkol najít
vytesaného skřítka do skály.
Společně strávený týden jsme uzavřeli výborným obědem v penzionu a restauraci Na
Křižovatce, z čehož byly především děti velmi nadšeny.
Tábor na Polevsku pro nás byl týden plný skvělých zážitků a užili jsme si ho na plno!
Tímto děkujeme obci a zejména paní starostce Martině Rašínové, za ochotu propůjčit
nám zasedací místnost včetně knihovny. K našemu článku přikládáme i pár obrázků,
které během tábora nakreslily děti.
Filip Dirigl

STAVEBNÍ ZÁKON
Poslanecká sněmovna těsnou většinou schválila nový stavební zákon. Svaz měst a
obcí s jeho schválením nesouhlasí. Stavební zákon je v poločase 1:0 pro developery.
Svaz tvrdí, že se stavební řízení vyvádí ze společného modelu veřejné správy a ze
sklepů budou moci investoři do budoucna udělat byty. Uvádí, že byla schválena
nejhorší možná kombinace pozměňovacích návrhů. Kombinace, která centralizuje
státní správu a koncentruje moc v jejich rukou. Obec spadá stavebním úřadem pod
město Nový Bor a nezaznamenali jsme potíže. Naopak. Spolupráce s městem Nový Bor
byla vždy bezproblémová. Tak uvidíme, jak to teď půjde vrchní státní správě.
Poslední slovo však ještě neřekl Senát. Pořád je co sledovat a tipovat, jak bude
rozhodnuto. Jen to stojí mraky energie, času a peněz, oproti tomu, že stavební zákon
už dostál mnoha změn, a když se všichni změnám přizpůsobíme, přijde vláda s dalším
nápadem. Doufejme, že cíl máme všichni stejný – zrychlit a zjednodušit stavební
řízení. Abychom tady neměli experiment, který není odzkoušen, nebyla vypracována
podrobná analýza a nejsou známy personální, ﬁnanční a věcné dopady.

ODPADY
Téma odpadů je věčné. Pořád řešíme, ladíme detaily, sbíráme informace od
sousedních obcí a připravujeme podle nového zákona vše na to, abychom mohli od
1.1. 2022 jednak splnit legislativu a jednak nastavit odpadový systém co nejvíce
spravedlivý. Nikdy nic nelze nastavit spravedlivě na 100%. A co je vlastně
spravedlnost? Přesto se snažíme, aby byl nový systém přijatelný pro co největší
procento občanů. Jen pro zajímavost - naše republika loni vytřídila více než 713 tisíc
tun využitelných odpadů.
Z toho téměř 403 tisíc odpadů z obalů. Navzdory pandemii se množství vytříděného
odpadu zvýšilo o 20 tisíc tun. Každý obyvatel ČR vytřídil loni v průměru téměř 67
kilogramů odpadu.

INSOLVENČNÍ ZÁKON A DLUHY
Značných změn by měla mít novela insolvenčního zákona. Ta slibuje oddlužení již po
třech letech. Tříletá lhůta je od roku 2019 vyhrazena jen pro ohrožené skupiny dlužníků
(senioři, invalidé, dluhy vzniklé před osmnáctým rokem věku) a pro ty dlužníky, kteří
splácí více jak 60% z dlužné částky. Ostatní dlužníci se dnes mohou oddlužit po pěti
letech při splacení alespoň 30% dluhu. Poslanecká sněmovna schválila 16. dubna ve
třetím čtení novelu exekučního řádu s tzv. „milostivým létem“. Milostivé léto odpustí
dlužníkům příslušenství pohledávky u dluhů veřejnoprávních věřitelů, zaplatí-li dlužník
svůj dluh do tří měsíců od účinnosti zákona. Stát by měl hlavně myslet na to, že těmito
kroky bere z cizího. Spravuje peníze všech občanů. Určitá změna exekučního řádu je jistě
správná, protože nehorázné exekuční poplatky leckdy vystoupají do astronomických
rozměrů. Odpuštění dluhů v ojedinělých a velmi jasně zdůvodněných případech třeba
také ano, ale jinak? Jak k tomu přijdou ti, kteří si své závazky řádně platí a také jim třeba
vůbec nezbývají ﬁnancí nazbyt?

NA CO SI DÁT POZOR PŘI KOUPI POZEMKU
V důsledku pandemie došlo k výraznému zdražování, které se také významně dotklo
kupních cen nemovitostí a pozemků. Protože se často setkáváme s problematikou
koupě pozemků a různých možných úskalí jejich nákupu, rozhodli jsme se vypsat vám
pár typů/rad, které je dobré znát v případě, že koupi třeba zvažujete nebo budete
někdy v budoucnu zvažovat.
1. TYP POZEMKU – typ pozemku nám určuje, k čemu je možné pozemek
využívat a zda je na něm možné stavět či nikoliv. Velmi důležité je zmínit, že
to zda je pozemek pozemkem stavebním, se nikdy neřídí katastrem
nemovitostí. Stavební pozemek je termínem stavebního zákona nikoliv
katastrálního. Z katastru tedy skutečně nelze zjistit, zda je pozemek stavební.
V první řadě je tedy potřeba ověřit si druh pozemku, toto si každý zájemce o pozemek
jednoduše zjistí na webu dané obce či města. Každá obec i město mají zveřejněný svůj
Územní plán. Je to dokument nezbytný k tomu, aby případný kupující zjistil, jak lze s
pozemkem nakládat.
Územní plán vymezuje zastavěné území, plochy a koridory. Zejména se jedná o:
zastavitelné plochy (tedy plochy, v nichž lze umísťovat, povolovat a realizovat
stavby),
plochy přestavby
plochy určené pro veřejně prospěšné stavby a opatření
Dále stanovuje podmínky pro využití ploch, určuje, jaké využití konkrétního
území je přípustné a za jakých podmínek a jaké je naopak nepřípustné.
Územní plán naší obce naleznete na našich webových stránkách v sekci
ÚŘAD -> Územní plán
2. PŘÍSTUP NA POZEMEK – dalším nezbytně důležitým krokem při koupi
pozemku je zjistit si, zda k němu existuje přístup. Přístupem se v tomto
případě nerozumí fakt, že se na něj skutečně dostanete a nemusíte si pořídit
vznášedlo, abyste se na pozemek dostali. Přístupová cesta totiž nemusí být
vůbec vystavěna, případně není dostačující z pohledu stavebních předpisů a
požadavků ﬁnancující banky. Patří-li přístupová cesta někomu jinému,
prověřte, zda k ní existuje právo umožňující průchod a průjezd. Ani povolení
nezbytné cesty prostřednictvím rozhodnutí soudu totiž není samozřejmostí.
Pokud k pozemku cesta vede, jedná se většinou o místní nebo účelovou
komunikaci ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Místní komunikace
jsou vždy (přímo ze zákona) ve vlastnictví obce, zatímco účelové komunikace
mohou patřit i soukromým osobám. Pak je důležité, zda je účelová komunikace
veřejně přístupná, anebo veřejně nepřístupná.
Veřejně přístupná účelová komunikace podle soudní judikatury musí naplňovat
následující znaky:
cesta je viditelná v terénu,
funguje jako spojnice pro vlastníky sousedních nemovitostí,
s veřejným užíváním přístupové cesty souhlasí její vlastník.

3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – sítě jsou dalším velmi častým dotazem, se kterým se
setkáváme a v převážné většině odkazujeme na správce sítě. Voda, elektřina,
plyn, odpady, telekomunikační vedení, to vše je výčet inženýrských sítí.
Většinu z nich potřebuje stavebník ke stavbě rodinného domu. Jestliže
zakoupíte pozemek tzv. na zelené louce, který inženýrské sítě nemá, čeká vás
jejich vybudování. Zasíťované pozemky mají přivedené přípojky sítí na hranice
pozemku.
Složitější je, pokud sítě sice na hranici pozemku jsou, ale nemají kapacitu novou
přípojku pojmout. Provozovatel pak nemusí vybudování přípojky umožnit, a to
znamená velkou technickou překážku pro stavbu domu. Nejnákladnější je vybudování
sítí na pozemku tzv. na zelené louce.
Kde zjistit stávající sítě:
pokud kupujete nezasíťovaný pozemek, je třeba si ověřit kapacitu sítí a možnost
přípojky na stavebním úřadě a u jednotlivých provozovatelů. Některé obce
mají digitální technickou mapu, v níž lze rovněž tyto informace zjistit. Bohužel, dosud
neexistuje přehledný celostátní systém, kdy by byly zaneseny veškeré inženýrské sítě,
natož všechny přípojky. Takže nezbývá než navštívit provozovatele
jednotlivých sítí. A i tak je někdy obtížné zjistit přípojky staršího data, které
nemusí být ani u provozovatelů v dokumentaci zanesené. Havárii lze předejít
vytyčením sítí. Každý pozemek určený k prodeji má obsahovat v obchodní
dokumentaci, resp. ve smlouvě, seznam a umístění podzemních sítí. Následně je třeba
již před územním rozhodnutím požádat všechny správce sítí o vyjádření, zda je či není
projektovaná stavba dotčena příslušnou sítí. Druhé oslovení správců sítí se provádí
před stavebním povolením. Pokud některá síť na pozemku již vede, může správce sítě
požadovat před zahájením stavby její vytyčení. To by měl provést pověřený technik.
Stavebník by se neměl pouštět do jakýchkoli pozemních prací bez předchozí
konzultace s projektantem, stavebním úřadem a případným vytyčením sítí. Pokud
totiž dojde k havárii v důsledku špatného vytyčení nebo nedostatečných informací
správce sítě, případná škoda jde na jeho vrub a nemusí ji hradit stavebník.

NOVÉ STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚLNÝ ODPAD
Na přání svozové ﬁrmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Česká Lípa a na žádost
soukromníků bylo stanoviště u „Polmy“ přemístěno k lomáckým domům. Svozová
ﬁrma v zimních měsících nemohla zajistit pravidelný odvoz tříděn ého odpadu.

ODPADY A JEJICH TŘÍDĚNÍ
Vzhledem ke změně zákona o odpadech, který se nás již příštím rokem výrazně
dotkne a který směřuje k maximální recyklaci a minimálnímu vzniku komunálního
odpadu, připomínáme, co patří do sběrných nádob a co do nich naopak nepatří. Často
jsou kontejnery na tříděný odpad doslova nacpané k prasknutí, není to však v
převážné většině vinnou nedostačující kapacity, ale z důvodu špatného třídění
odpadu a jeho likvidaci. Do nádob na plastové obaly zkrátka nelze dávat nesešlapané
pet-lahve a do nádob na papír nelze ukládat nesešlapané krabice. Čím zodpovědněji a
pečlivěji k třídění budeme přistupovat, tím snazší a výrazně levnější pro nás bude
přechod ze stávajícího systému na ten nový. Otřepaná fráze „třiďte odpad, má to
smysl“ získává touto změnou skutečný význam. A tak se třeba dočkáme s novým
zákonem i toho, že se bude skutečně třídit jak má, protože ﬁnanční motivace – nad tu
zkrátka není.

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V NAŠÍ OBCI
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 nám stanovuje systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1) SMĚSNÝ ODPAD – odpad, který nelze již dále vytřídit jiným způsobem = zbylý.
Pro ukládání tohoto odpadu slouží popelnice na komunální odpad.
2) TŘÍDĚNÝ ODPAD – odpad, který lze konkrétně vytřídit, k tomu slouží zvláštní
sběrné nádoby na tříděný odpad.
V naší obci jsou k dispozici nádoby na: PLASTY, PAPÍR – TETRA , SKLO, KOVY
3)BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU
Do kontejneru na bioodpad je možné ukládat:
· bioodpady z domácností – jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce
a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů),
skořápky z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně
ﬁltrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,
· bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí,
seno, sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.
Do kontejneru na bioodpad je zakázáno ukládat:
větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže,
zvířecí srst, plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální
odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny,
uhynulá zvířata.
4) NEBEZPEČNÝ ODPAD – jeho soustřeďování je zajišťováno jednou ročně a to
vždy na jaře. Nebezpečný odpad je odebírán v areálu Obecního úřadu a o termínu
sběru obec informuje vždy v občasníku obce, na plakátovacích plochách a na
webových stránkách.
5) OBJEMNÝ ODPAD – soustřeďování je zajišťováno jeho odkládáním do
velkoobjemového kontejneru v areálu Obecního úřadu a to v období:
V měsíce květnu vždy ve STŘEDU OD 15,00 – 18,00 hod.. A SOBOTU
od 9:00 – 11.00 hod.
Do velkoobjemového kontejneru lze ukládat POUZE:
starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby,
kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany
6) JEDLÉ OLEJE A TUKY – odkládání je zajišťováno do speciálních nádob, které
jsou umístěné v areálu Obecního úřadu celoročně v pracovních dnech zaměstnanců
obce.

VYBAVENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO SÁLU POLEVSKO
REG.Č. 20/005/19210/451/019/002204 je spoluﬁnancován Evropskou
unií.
19.2.1 - Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS
EVROPSKÁ

VYBAVENÍ A STAVEBNÍ PRÁCE KULTURNÍHO SÁLU
POLEVSKO
Obec Polevska byla v letošním roce úspěšná a získala dotaci ve výši 1 063 786,- Kč na
rekonstrukci a vybavení kulturního sálu objektu Restaurace a penzion Polevsko.
Rekonstrukce spočívala ve výměně parket a nahrazení dubovými parketami, dále nová
výmalba sálu včetně vybavení (stolů a židlí) a vybavení gastro baru u sálu.
Dotaci poskytl ve výši 1 063 786, Kč - Státní zemědělský intervenční fond, z Programu rozvoje
venkova ČR.

Sál 2014 předán novému nájemci

Sál 16. 4. 2020 předán od bývalého nájemce

Vyklizení sálu před celkovou rekonstrukcí duben 2021

8/2021 sál po celkové rekonstrukci

RESTAURACE A PENZION NA KŘIŽOVATCE

Jak již víte obec Polevsko má nového nájemce RESTAURACE A PENZIONU NA
KŘIŽOVATCE pana Filipa Horáčka z Nového Boru.
Přejeme mnoho úspěchů a věříme v naší vzájemnou krásnou spolupráci při
organizování akcí pro obec a naše občany.

Obec dokončila rekonstrukci levého křídla „Penzionu
Na Křižovatce“

Obec
Polevsko
velmi
děkuje
za
provedenou
rekonstrukci penzionu zaměstnacům obce p. P. Viktorovi,
p.M. Kepákovi a ﬁrmě DRIS – Družstvo
inženýrských staveb, Nový Bor.
Děkujeme!

POZVÁNKA K ŘÍJNOVÝM VOLBÁM
8. – 9. 10. 2021
Vážení občané Polevska,
pro nás, pro obyvatele Libereckého kraje, jsou blížící se volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR příležitostí ukázat, zda chceme pomoci sobě a svému kraji.
Sami účastí ve volbách získáme pocit, že jsme udělali vše, co jsme mohli a
Libereckému kraji tak umožníme získat vyšší počet poslaneckých mandátů.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byla v kraji velmi nízká volební účast
– nevolilo asi 140 tis. oprávněných voličů. Proto Liberecký kraj získal jen 8
poslaneckých mandátů. Při vyšší volební účasti by náš kraj tehdy mohl dostat až 14
poslaneckých mandátů.
Pokud by se nám letos v říjnu společnými silami podařilo zvednout volební účast nad
celostátní průměr, mohl by náš kraj získat výrazně více mandátů. Je důležité, aby kraj
získal co nejvíce mandátů pro poslance, ať už z kterékoli části spektra volebních stran.
Jsme přesvědčeni, že tito poslanci budou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni.
Projektem PLNÁ URNA se pokoušíme nestranně navýšit volební účast při říjnových
volbách. Neděláme žádnou volební kampaň! I proto náš záměr získal záštitu
hejtmana. Chcete-li se o tom přesvědčit, podívejte se na web www.plnaurna.cz.
O součinnost se obracíme i na všechna obecní i městská zastupitelstva v našem kraji
– víme, že mohou mít na volební účast svých obyvatel podstatný vliv, zejména pokud
jim nejde o podporu konkrétní volební strany či jejího kandidáta. Pokud se podaří
zvýšit volební účast ve vašem městě, zveřejníme váš výsledek všemi dostupnými
prostředky. Zvláště si dáme záležet na publikování úspěchu dvou obcí/měst:
1. Město/obec s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji;
2. Město/obec s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS v
r. 2017.
Nemůže být vaše obec třeba jednou z nich?
Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití – pojďme k volbám – ať je plná urna i
ve vaší obci!
Za RADOSTI z. s.
S. Říman

2021 PŘEHLED
PODANÝCH DOTACÍ
č.

název akce

kdy podáno

celkové náklady

vlastní podíl

dotace

výsledek

1

MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova „Víceúčelového sportov.
hřiště v obci Polevsko“ (TK)

12/2020

1 995 963,-

399 193,-

1 596 770,-

vyhověno

2

MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova „ Obnova dětských hřišť v obci
Polevsko“ (herní prvky náves + za
Restaurací“

12/2020

1 443 270,-

228 654,-

914 616,-

vyhověno

3

MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova „ Oprava komunikace
Polevsko“ (Jedličná III. etapa)

12/2020

1 642 783,-

328 558,-

1 314 225,-

zamítnuto

4

Operační program životního prostředí
„Revitalizace zeleně v obci
Polevsko“

1/2020

656 576,96

334 428,55.

322 148.41

Vyhověno

5

6

MZE: Článek 20 PRV písmeno
f) Kulturní a spolkové zařízení vč.
knihoven
Operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje,
Fiche č.7 : Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech
Název projektu: Vybavení a
stavební úpravy kulturního
sálu Polevsko (nová podlaha
v sále, stoly – židle, vybavení gastro
v baru u sálu)
MZE: Článek 20 PRV písmeno b)
Mateřské a základní školy

odmítnuto
5/2020

Stavební
práce:
735 822
vč. DPH
255 911
vč. DPH

80 %

Vyhověno a
již
realizováno

1 125 386 Kč
dotace
z celkové
částky
způsobilých
nákladů pro
projekt

Kč

Kč

Vybavení
ostatní:
415 000 Kč
vč. DPH
5/2020

1 510 768,Kč vč. DPH

302 155,-

Stavební
úpravy:
839 561 Kč

Fiche č.7 : Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech

7

281 347,-

Gastrovybavení:

Operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje,

Název projektu: Stavební úpravy ZŠ
a MŠ Polevsko vč. vybavení
stravovacího zařízení
Výstavba chodníku podél silnice III
26320 (z Kytlic do N. Boru) – I. etapa

1 406 733,celkem

1 208 613,Kč

80 %

Vyhověno –
z důvodu
navýšení
stavebních
cen
bude
dotace
rozdělena na
dvě etapy

Gastrovybavení:

671 207 Kč

12/2020

12 345 326,7

2 997 022,73

9 348 304,-

vyhověno

INFORMACE
o uskutečněné schůzce 22. 9. 2021 na MěÚ Nový Bor, za účasti zástupců
Města Nový Bor, projekční kanceláře a zástupce obce Polevska, kde byla
Městem Nový Bor přislíbena spolupráce v propojení Města Nový Bor a
obce Polevska chodníkem z Arnultovic. Město Nový Bor zadalo již ke
zpracování studii propojení chodníku.

V měsíci dubnu významné životní jubileu oslavili:
Jirsák Petr 70 let
V měsíci červnu významné životní jubileu oslaví:
Stieranka Josef 75 let
V měsíci srpnu významné životní jubileu oslaví:
Korvas Zdeněk 70 let
V měsíci září významné životní jubileu oslaví:
Ryšavý Manfred 80 let
V měsíci říjnu významné životní jubileu oslaví:
Pavlíček Stanislav 65 let
Kacafírková Hana 60 let
V měsíci listopadu významné životní jubileu oslaví:
Jirsáková Alena 75 let
Romanovská Svatava 75 let
Samek Jaroslav 75 let
Mrkvičková Věra 70 let

Srdečně blahopřejeme

TANEČNÍ
pro dospělé
Nechodili jste do tanečních? Nebo jste již vše zapomněli?
Máte tedy příležitost naučit se taneční základy, k nim
základní krokové variace, popř. si zdokonalit taneční
repertoár od standardních k latinskoamerickým tancům
před plesovou sezónou.
Přitom se dobře pobavit a poznat nové přátele.
Pravidelně každý pátek od 19 do 21h
na sále Penzionu Na Křižovatce v Polevsku
Zahájení – od 15.října 2021
**************************************************************************

KURZOVNÉ: ZDARMA

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

Závazné přihlášky (vč .informací)
zasílejte do 30 .září 2021
na e-mail:
polevske.tanecky@seznam.cz

*********************************************
Výuka tanců bude probíhat pod vedením tanečních mistrů Pavlíny
Mossigové a Lukáše Hanicha.
Na výuku tanců bude stačit pohodlné volné společenské oblečení.

Kalendář akcí 2021/2022
Datum
30. 9.

Kde
Třídy ZŠ
2. patro

16.11.
23.11.

Čas
Akce
16.00 – 19.00 h Prezentace projektu Erasmus - Pátrání
po zmizelých místech – spojeno s vycházkou
po místech
9 – 12 h
Vánoční focení, pamětní focení žáků 1.
ročníku
15.30 – 16.30 h Podzimní besídka MŠ pro rodiče
16.00 – 18.00 h Třídní schůzky ZŠ

29.11.
6.12.
6.12.
15.12.

Od 17 h
9 – 12 h
16.30 – 18 h
9 -10 h

V obci
Po obci
Na sále
Ve škole

14.10.

16.12.
20. 12.
5.1.
2022
26. 2.
20222
5. 3.
2022
5. 3.
11. 3.
13.4.

Lampionový průvod – zahájení adventu
Průvod čertů, mikulášů a andělů
Mikulášská besídka
Divadlo – Krejčík Honza MŠ a ZŠ (1. – 3.
ročník)
15.30 – 16.30 h Vánoční besídka MŠ pro rodiče
16.00 h
Vánoční vystoupení v kostele
8.45 h
Putování za betlémskou hvězdou

15 – 17 h

MŠ a ZŠ
MŠ
ZŠ ve třídách

MŠ
Kostel
MŠ

HOROBAL

Vl. Hř.

Karneval pro děti

Na sále

20,00 – 1,30 h. Karneval pro dospělé – téma
pohádkové postavy
20,00 – 1,30 h. Obecní ples – hudba STRATOS, host
večera Vl. Hron a předtančení TK
Boráček
8.45 h
O ptačím sněmu – divadlo

Na sále
Na sále

MŠ a ZŠ 1.- 3.r.

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků
a topenářů
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční
v NEDĚLI 17.10.2021
-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky
na telefonním čísle: 608 748 989

S pozdravem:

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287, 793 36
IČO: 04346971

Iden ﬁkační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

KRÁSNÝ PODZIM VÁM VŠEM
PŘEJE
Martina Rašínová
starostka
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ID datové schránky: v2ub435
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Středa : 8,00 hod. – 11,30 hod. , 12,30 hod. – 17,00 hod.

bankovní spojení: 18629421/0100 KB Nový Bor
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