
P O L E V S K O

OBEC

Polevsko (něm. Blottendorf)  
je stará sklářská obec, která se nachází v jižní
části Lužických hor severně od Nového Boru 
v nadmořské výšce 490 m n.m. v údolí mezi 
Polevským (626 m n.m.) a Medvědím vrchem 
(663 m n.m.). Obec má kopcovitý charakter 
a leží uprostřed hor a lesů, kde je největší 

dominantou krajiny nedaleký kopec 
Klíč (760 m n.m.). První zmínka o obci pochází 

z Lipské městské knihy z roku 1461, 
další dochované zápisy jsou z let 1471-1481 

od písaře Gregoriuse.

Obec Polevsko - okr. Česká Lípa
Loc: 50°47‘12“ N,  14°31‘59“ E

rozloha 445 ha, počet obyvatel k r. 2017 je 405,
OÚ Polevsko č.p. 152, 471 16 Polevsko

www.polevsko.info
Tel.fax.: +420 487 727 731, mob.: +420 606 907 688

e-mail: starosta@polevsko.info   

www.skipolevsko.estranky.cz

V zimním období je v provozu 
lyžařský sjezdový areál. V červnu 2017 proběhla 

změna majitele, odkup majetku TJ Stadion 
Nový Bor společností 

Sportovní areál Polevsko s. r. o., založen

Sportovní klub Polevsko z. s.
• sjezdové a akrobatické lyžování 

(garantem olympionik Tomáš Kraus)
• horská kola

• biatlon
• běžeckého lyžování

www.arealpolevsko.cz

www.polevsko.info
Mikroregion: 

Svazek obcí Novoborska (www.novoborsko.cz)
Euroregion Nisa (www.neisse-nisa-nysa.org)      

Za Polevskými obry
Obec Polevsko v roce 2013 získala v rámci soutěže 

Vesnice roku, ocenění „Zelenou stuhu za péči 
o zeleň a životní prostředí“, když vybudovala 

naučnou stezku „ZA POLEVSKÝMI OBRY“.   
Stromy jsou nejstarší a největší organismy na 

Zemi - skuteční obři. V okolí Polevska se několik 
obrů ukrývá, ale nalézt je není jednoduché.   
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První domy zde postavili osídlenci z Bavorska, kteří se 
zabývali vytvořením polí ze stávajících lesů. Po nich při-
cházejí v 16. století skláři Oppitzové z Bavorska, což mělo 
za následek rozvoj sklářské výroby a technik. Roku 1683 
získávají cechovní sklářská privilegia a možnost vyvážet 
sklo do světa.

V roce 1907 byla založena sklářská huť Klára, která se 
zachovala až do současné doby. Další sklářská huť Anna 
postavená v r. 1910 byla v r. 1950 zbořena.

Národní škola s pěti třídami byla v Polevsku slavnostně 
otevřena 14. 7. 1879. V současné době má škola trojtříd-
ku, žáci vycházejí z páté třídy a následně navštěvují školy 
v Novém Boru.

Dominantou obce je Kostel Nejsvětější Trojice postavený 
v letech 1716-1718 stavitelem italského původu Petrem 
Pavlem Columbanim z Litoměřic. Peníze na stavbu po-
skytla sklářská rodina Kittelových. Po požáru v roce 1939 
byl téhož roku znovu vystavěn. V roce 2011 byla prove-
dena celková rekonstrukce a v roce 2012 obec nechala 
postavit z dotačních peněz novou hřbitovní zeď sloužící 
jako statické zabezpečení celého areálu.

Rekreace – sport – turistika – volný čas

Vedle kostela je hřbitov s neogotickou hrobkou rodiny 
Handschke postavenou v roce 1898.

V obci se zachovala řada  kamenných historických soch: 
socha Krista z r. 1736, Panny Marie z r. 1746 a sv. Jana Ne-
pomuckého z roku 1838.

Významná turistická oblast využívaná jak k letním, tak 
i zimním aktivitám.

Za zrekonstruovaným objektem restaurace a penzionu 
Na Křižovatce jsou tenisové kurty a dětské hřiště.

V zimním období je v provozu lyžařský sjezdový areál 
a velké možství běžeckých tras o které se vzorně stará 
lyžařský oddíl SKI Polevsko.

www.arealpolevsko.cz
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