Číslo IV
Duben 2009

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Předminulý týden jste od našich fotbalistů dostali do schránek pozvánku na dubnové
jednání obecního zastupitelstva. Jedním z bodů jednání byl nevyhovující stav
fotbalových kabin a hledání řešení tohoto problému, a to vše v co nejkratší době, neboť
fotbalový svaz již není ochoten zdejšímu fotbalovému klubu povolit odehrát další ročník
ve stávajících prostorách. Fotbalisté tudíž chtěli od zastupitelů slyšet, zda vůbec a
případně jak bude financována výstavba nové budovy na hřišti, jejíž součástí je i
vyhovující zázemí pro fotbalisty. V únoru 2008 jsme nechali zpracovat projektovou
dokumentaci „Spolkového domu Polepy – domu pro všechny“. Spolkový dům nebude
pouze kabinami pro fotbalisty, ale stane se i zázemím pro poměrně bohatý sportovní,
spolkový a kulturní život v obci, neboť v podkrovních prostorách jsou navrženy
spolkové místnosti. Celá akce je připravována se záměrem získat na její výstavbu
maximální možnou dotační podporu, protože její projektovaná cena přesahuje deset
miliónů korun a realizace z vlastních peněz obce by byla pro obecní rozpočet velmi
zatěžující. V současné době probíhá stavební řízení a byly započaty práce na výběru
dodavatele stavby. A mezitím čekáme, jak dopadne naše žádost o dotace z Fondu rozvoje
obcí a měst Středočeského kraje, případně z dalších dotačních titulů. Takže výstavba
spolkového domu je nyní hlavní aktivitou.
Dále budeme žádat o dotaci na výstavbu další části cyklostezky, podáme opět přihlášku
do soutěže Vesnice roku, požádáme o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského
kraje, z fondu na opravy drobné venkovské architektury, opravíme ještě nějaké chodníky
a silnice a spoustu dalších „drobností“. O co však neusilujeme, je dotace na výstavbu
„domova důchodců“, domu pro seniory, či podobného zařízení. Tyto aktivity nejsou
podporované dotačními penězi, navíc pro ně nemáme vhodný pozemek. Myšlenku na
zřízení takového zařízení jsme určitě neopustili, jen v současné době není její realizace
reálná.
Rozepisuji se proto, že někteří z Vás netuší, co že se vlastně na tom úřadě děje tak
dlouho do noci, někteří nám vyčítají málo získaných dotačních prostředků … Nestěžuji
si, jen píši o věcech, které nám „na úřadě“ připadají normální, ale o kterých obecné
povědomí někdy možná schází.
Adm. pracovnice: Po 12-20 hod., St 12-20 hod., Čt 8-12 hod., telefon 321 725 362, www.obecpolepy.cz
Starosta, místostarostka:
Po 18-21 hod., St 18-21 hod. mobil 724 180 515
oupolepy@volny.cz

Každopádně nám skoro letní sluníčko dodává sílu a elán a drobné rozmíšky nás neodradí
od dalších aktivit. Držte nám palce a někdy nám přijďte i poradit, co byste v naší obci
rádi měli.
S přáním pevného zdraví a dobré nálady Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V dubnu slaví
paní Miloslava Černohorská 77. narozeniny
a pan Jan Honc 76. narozeniny.
Přejeme jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Závěrečný účet obce za rok 2008
Závěrečný účet obce za rok 2008 byl jednomyslně schválen, stejně jako zpráva o
výsledku přezkoumání. Oba dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce, nikdo z občanů
nevznesl připomínky.
Změna úředních hodin na OÚ v Polepech
Podařilo se najít novou administrativní pracovnici – paní Ing. Lenku Benešovou. Došlo
také k úpravě úředních hodin.
Nové úřední hodiny:
pondělí
12 – 20 hodin
středa
12 – 20 hodin
čtvrtek
8 - 12 hodin
Úřední doba starosty a místostarostky se nemění.
Žádosti o dotace
Zastupitelé schválili záměr žádat formou dotací na tyto akce:
Z FROM (Fond rozvoje obcí a měst) bude obec žádat na výstavbu Spolkového domu, na
stejný účel se pokusíme čerpat také z ROP (Regionální operační program).
Z nadace Partnerství pro kolínsko (TPCA) budeme žádat ve spolupráci s Pašinkou o
prostředky na vybudování 2. etapy cyklostezky vedoucí z Polep na Pašinku.
Z programu Podpory drobných památek středočeského kraje požádá obec o peníze na
pořízení a zabudování mřížových dveří do kapličky tak, aby mohla být otevřena pro
kolemjdoucí, např. v době Vánoc, Velikonoc nebo o pouti.
0ové kabiny na fotbalovém hřišti
Všichni občané byli informováni polepskými fotbalisty letákem do poštovní schránky o
stávajícím stavu kabin na fotbalovém hřišti a o neprodloužení výjimky ze strany ČMFS.
Projekt byl již zpracován, je koncipován jako multifunkční budova tak, aby byla
využitelná i pro ostatní zájmové skupiny obyvatel. Zázemí pro fotbalisty a pro
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garážování obecní techniky je umístěno v přízemí. V 1. patře je několik místností
navržených jako klubovny. Stavba byla nazvána „Spolkový dům Polepy – dům pro
všechny“ a měla by se nacházet na místě stávajících kabin. Hrubé odhady nákladů na
realizaci Spolkového domu se pohybují nad 10 milionů korun.
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo na 30 hráčů a fanoušků polepského fotbalu. Jejich
požadavkem bylo jasné stanovisko zastupitelů k situaci kolem fotbalových kabin.
Zastupitelé už na svém prosincovém jednání za účasti představitelů TJ Polepy
konstatovali přání, aby se i nadále fotbal hrál v Polepech, ať už v jakékoliv třídě.
Problémem tak zůstává pouze financování výstavby Spolkového domu. V současné době
se ve spolupráci se zástupci MAS Podlipansko píše žádost o dotaci z nového programu
Středočeského kraje FROM (Fond rozvoje obcí a měst), zároveň bude podána žádost
z ROP (Regionální operační program) z programů podporujících volnočasové aktivity.
V pátek 17. 4. 2009 se bude konat územní a stavební řízen. Kritéria pro zadání
výběrového řízení budou stanovena ve spolupráci se zástupci fotbalu.
Úklid ulic
Letošní zametání ulic nás čeká ve dnech 21. dubna (úterý) a 23. dubna (čtvrtek), a to opět
pomocí mechanizace AVE Kolín. Žádáme vás o přeparkování vašich plechových
mazlíčků tak, aby ulice byly volné a mohly být uklizeny v celé šíři. V úterý bude
uklizena část obce od Kolína až po ulici Dlouhou, vč. „řadovek“ a obecních ploch podél
průtahu. Ve čtvrtek se počítá se zbytkem obce. Pokud do té doby stihnete smést k
obrubníkům nepořádek z chodníků (nedělejte hromádky, zametací vůz se pak musí
vracet), můžeme jaro přivítat v čisté vesnici.
S díky za případnou pomoc Váš starosta Rost. Vodička
Pošlete návrh logotypu naší obce
Na výzvu vytvoření logotypu obce uveřejněné v minulém a
předminulém čísle Polepských listů už reagovali první tvůrci a my
jsme obdrželi jejich návrhy.
Zastupitelé již několikrát diskutovali o vhodném objektu, který by se mohl
symbolicky v logu obce objevit, jen tak namátkou lze jmenovat kapličku, splav,
autobusovou otočku, most přes Polepku, Vebrovu hospodu, fotbalisty, kteří nás
reprezentují …
Zamyslete se, co by podle vás nejlépe charakterizovalo naši obec. Vezměte tužku a
zaznamenejte svoje nápady na papír … Ale hlavně se o ně s námi podělte. Velmi by nás
potěšilo, kdybychom dostali nápadů alespoň několik, aby bylo možné uspořádat
hlasování mezi vámi občany a také bychom rádi úspěšný nápad odměnili.
Vaše návrhy včetně typu písma očekáváme do konce letošního dubna, počet návrhů není
omezen. Můžete je poslat elektronickou poštou na adresu oupolepy@volny.cz, předat
osobně nebo vhodit do poštovní schránky umístěné na vratech OÚ v Polepech.
Nezapomeňte je označit svým jménem a adresou.
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Čarodějnice aneb Kam s větvemi ze zahrádky?
Čarodějnice se blíží a s nimi i možnost beztrestně zlikvidovat ze zahrádek větve a jiný
suchý rostlinný odpad. Tyto zbytky můžete dovézt na konec úvozu za Dostálovou
zahradou. Nevíte-li, kde se toto místo nachází, zeptejte se kteréhokoliv zastupitele.
Pokud někdo nemá možnost větve na určené místo odvézt, má možnost požádat na
obecním úřadu o odvoz.
Pálení čarodějnic bude tedy i letos probíhat „v ohybu“ za Dostálovou
zahradou a bude opět přístupné pro všechny příchozí. Zapálení vatry
proběhne v případě příznivého počasí kolem 19. hodiny. Vlastní
čarodějnice k upálení i čarodějnice maškary jsou vítány.
Občerstvení si musí každý návštěvník zajistit sám. Pro milovníky
buřtů bude připraven vedle hlavní vatry a menší ohníček, kde bude možné si donesené
špekáčky opéct.
Pokud bude foukat silný vítr, bude akce zrušena.
Jednou větou ...
• Obec Polepy se i v letošním roce přihlásí do soutěže Vesnice roku, kterou
vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj a další instituce.
• Termíny svozu tříděného odpadu na následující měsíc:
plasty – každý čtvrtek - 23.4., 30.4., 7.5., 14.5.
papír – ve středu v sudém týdnu - 29.4., 13.5.
sklo – v pátek v sudém týdnu – 17.4., 1.5., 15.5.
nápojové kartony – ve čtvrtek v sudém týdnu - 16.4., 30.4., 14.5.
• Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov proběhne 22. a 23. května. Podrobnější
informace budou uveřejněny v Polepských listech číslo 5
(www.diakoniebroumov.org).
• Nákupní zájezd do Polska stejně jako zájezd do Dětenic jsou již plně obsazeny,
děkujeme za Váš zájem, ale nemůžeme další zájemce uspokojit.
• Na internetu na adrese http://polepy.rajce.idnes.cz jsou umístěny nové fotografie,
které byly pořízeny na akcích pořádaných v Polepech v letošním roce, především
Karneval, 1. narozeniny hospody První polepská, cvičení dětí, stloukání budek a
setkání starostů a zastupitelů svazku obcí Pod Vysokou, velikonoční tvoření a
výstava, Noc s Andersenem, kuželkářské klání a fotky pana starosty.
• Na webových stránkách Polep jsou umístěna letošní čísla Polepských listů a
Polepáčka.
• Stále hledáme nového kronikáře obce. Bližší informace na OÚ v době úředních
hodin nebo telefonicky na čísle 724 180 515.
• Příští veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 4. května 2009
v zasedací místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin.

Občanské sdružení
Občanské sdružení je dobrovolné sdružení občanů, kteří chtějí usilovat o společnou věc.
Je to nestátní nezisková organizace.
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V našem případě bychom rádi založili sdružení především pro rozvoj obce a jejího okolí.
Občanská sdružení mohou žádat o nemalé granty na svoje projekty.
Občanské sdružení mohou založit min. 3 lidé, z nichž alespoň jednomu bylo 18 let. Dále
je nutné vymyslet název sdružení a sepsat stanovy. Pak už jen stačí přiložit žádost o
registraci sdružení a to všechno je nutné poslat na Ministerstvo vnitra, které je oprávněno
registrovat nově vzniklá sdružení.
Zatím jsme čtyři, kteří bychom se rádi podíleli na založení a následně chodu občanského
sdružení (a podotýkám, že jsme všichni starší 18 let) – Libuše Šterberová, Václav Liška.
Kristýna Dvořáková a Pavla Brožková.
Sdružení je otevřené nově příchozím a členské poplatky se u nás platit nebudou. Pokud
se chcete připojit ke členům sdružení, přijďte. Přijít můžete samozřejmě i jako
nečlenové. Uvítáme každý nápad každého příznivce.
Stanovy sdružení jsme připravili, kdo by měl zájem, může do nich nahlédnout – lze např.
poslat elektronickou poštou nebo lze nahlédnout do vytištěných stanov na obecním
úřadě.
Co nám hlavně chybí, je název sdružení. Mohlo by se zdát, že název je až to poslední, co
je nutné řešit. Ale uvědomte si, že na názvu záleží – co první si přečte komise, která bude
rozhodovat o rozdělování peněz z grantů? Název projektu a název občanského sdružení.
Je dobré zaujmout nějakým nápadem, takže by název měl být nápaditý.
Lhůta pro registraci na Ministerstvu vnitra je 40 dnů. Ministerstvo má právo do 10 dnů
odmítnout registraci. Pokud není ve lhůtě 40 dnů od zahájení řízení (tj. od doručení
žádosti) doručeno zmocněnci sdružení rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace,
vzniká sdružení i bez výslovné registrace.
Po registraci sdružení proběhne ustavující členská schůze. Termín jejího konání bude
veřejně oznámen. Na ustavující členské schůzi by mělo dojít ke schválení stanov a volbě
orgánů sdružení (předseda, rada sdružení). Zní to trochu socialisticky, ale je to nutné pro
založení občanského sdružení.
Přikládám návrhy na název občanského sdružení. Prosím hlasujte o názvu sdružení do
konce dubna, tj. do 30. 4. 2009. Hlasovat můžete buď na papírku vhozeném do schránky
na OÚ nebo na stránkách obce www.obecpolepy.cz (hlasování je možné i
prostřednictvím SMS na číslo 603 962 025)
0avrhované názvy, vyberte, prosím, jeden:
1) Čestná společnost pro zvelebení Polep
2) Buditelská společnost polepská
3) Společnost dobrého vyžití v Polepech
4) Klub přátel polepského údolí
5) Spolek pro aktivní Polepy
6) Polepská společnost pro prevenci nicnedělání
7) Všeobecný spolek pro pozdvižení sousedské pospolitosti
8) Okrašlovací spolek Polep
9) Polepští si polepší
10) Přátelé Polep
11) Lepší domov pro Polepy
12) Klub přátel kol, dětí a přírody
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Pokud by vás zároveň napadlo i logo sdružení – sem s ním.
Pavla Brožková, Zelená ulice

Příspěvky spoluobčanů a sousedů
Jak to bylo na 0oci s Andersenem?
Spaní trochu „tvrdší“, ale jinak zážitek prímový.
Předškoláci a mladší školní děti (pro ně byla akce určena) se bavili, dospělí také. A teď
podrobnosti.
V osudný den „prvního spaní na obecním úřadě“ jsme se sešli v relativně hojném počtu.
Sedm dětí a čtyři dospělci (maminky a jedna babička).
Já bohužel dorazila se zpožděním, čekala jsem doma na příchod manžela, aby si moji
druhou maličkou ratolest nechal pro potěšení doma.
Po příchodu všech opozdilců (konkrétně mého), jsme se mohli shromáždit v knihovně a
poslechnout si povídání od té nepovolanější – naší knihovnice paní Hruškové. Povídání
bylo završeno přečtením pohádky.
Jelikož v páteční podvečer 3. 4. bylo krásné počasí, neváhali jsme a pustili jsme se do
hraní hry šipkovaná. Tj. venku jsme hledali šipky na polepských silnicích a chodnících,
které nám ukazovaly cestu kam dál. Děti nedočkavě hledaly šipky a úkryty úkolů a
maminky s babičkou nedočkavě čekaly, jak bude znít otázka.
Procházka to byla hezká, dětičky nadšené, jen pana fotografa bolely nožičky. Tak honem
zpátky na „obecňák“.
Na procházce nám vyhládlo, proto se ve spolkové místnosti rozbalily svačinky, abychom
zaplnili prázdné žaludky (mňam).
Aby bylo ranní vstávání příjemnější, chtěli jsme si „upéci“ dort, který by do rána
„vychladl“.
Maminky si myslely, že se přečte pohádka o kočičce a pejskovi, Jak pekli dort a pak se
bude konat. Jenže ouva. Čtení se zvrhlo v samotné pečení. Všechny přítomné děti byly
natolik znalé věci, že hned „pekly“ a vůbec k tomu nepotřebovaly návod.
Dokonce jsme si i zahráli divadlo. Jaké? No přeci Pohádku o veliké řepě.
Už jste viděli naše krásné leporelo, které vzniklo v průběhu Noci? Popíšu, jak se takové
leporelo vyrábí. To si sedne sedm dětí ke stolu a každé nakreslí na čtvrtku určitou část
pohádky o Perníkové chaloupce. Ti velcí (tj. dospělci) můžou pomáhat, ale jen trošku.
Pak se jednotlivé výkresy „šoupnou“ do počítače, obrázky se pospojují ve správném
pořadí a knížka je na světě.
Každé dítě si jeden výtisk odneslo domů. Co kdyby si někdy chtělo vzpomenout, jaké to
bylo v tu slavnou noc?
Pohádky se četly, poslouchaly a vyprávěly až do spinkacího bezvědomí našeho i dětiček.
Jen ta podlaha ve spolkové místnosti je tááák tvrdá ☺.
Pavla Brožková
Děkujeme Obci Polepy za poskytnutí finančního příspěvku a prostoru na zorganizování a
uskutečnění první Noci s Andersenem. Děkujeme Kryštofovi Vodičkovi za přípravu hry
„Šipkovaná“, ze které byly děti nadšené a také za ztvárnění pohádkového hloupého
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Honzy pro tutéž akci. Dále děkujeme všem dospělým, kteří nám pomáhali v průběhu
akce.
Za organizátory oci s Andersenem Irena Kučerová
Ohlédnutí
Další beránek je snědený a vajíčka jsou pryč
z košíku. Jsou za námi Velikonoce, nejkrásnější
svátky v roce. I my, Polepáci, jsme je slavili po
svém. Na konci března nám ukázali Švarcovi
techniku voskování vajíček a paní Moravcová
nám pomohla s pracným vypilováváním
kraječek do vajíček. I děti si přišly na své a
každé si odneslo vlastnoručně vyrobenou
velikonoční dekoraci.
A jelikož je jaro a všechno kvete a pučí, byla i
akce pro zahradníky, ale nejenom pro ně. Abrahámovi uspořádali velikonoční výstavu
kytiček a jarních dekorací. Účast byla veliká a přijeli i přespolní.
A nakonec samotné Velikonoční Pondělí. Koledníky se to tu jenom hemžilo a holky
ječely, ale nakonec jsme to všechno ustály, i když to někdy pořádně bolelo. Můžeme být
rády, aspoň příští rok neuschneme (příští rok to přijde zase a dostaneme na zadek znovu).
Anežka Mejzrová

PS. Napište nám i Vy. Co Vás trápí, co Vás potěšilo, co byste udělali jinak nebo co byste
chtěli změnit, co se Vám nelíbí. Kontakt je stále stejný: písemně do poštovní schránky na
vratech OÚ, osobně na OÚ Polepy, elektronickou poštou oupolepy@volny.cz nebo
přímo irena.liska@seznam.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky.

Soutěž Kam s ním?
To nám to ale utíká, že? Ani jsme se nenadáli a už máme před sebou 4. kolo soutěže pro
letošní rok, tentokrát o odpadech a problémech s nimi spojených.
V minulém, tj. ve třetím kole, se utkalo celkem 5 soutěžících, 1 odpověděl nesprávně. A
na koho se usmálo štěstí tentokrát? Vylosován byl Jaroslav Hodač - ceny zůstávají stejné,
jedná se o propagační předměty firmy EKO-KOM.
A ještě pro úplnost správné odpovědi z minulého kola:
1) Na výrobu jedné fleecové mikiny je potřeba vytřídit v průměru 50 ks PET lahví.
Odpověď b.
2) K výrobě travních dlaždic se používají vytříděné směsné plasty. Odpověď c.
3) Textilní vlákna se z PET lahví vyrábějí v Plané nad Lužnicí. Odpověď c.
Dubnovým tématem je papír, jeho třídění a recyklace
Přestože obalovým materiálem číslo jedna jsou dnes plasty, papír se stále používá. Stejně
tak se i dnes tisknou knihy, byť se mělo za to, že s masivním nástupem počítačů
přestanou lidé knížky kupovat. Také se předpokládala snížená spotřeba papíru v důsledku
využívání počítačů. Bez papíru se ale ani dnes neobejdeme, jen se rozhlédněte kolem
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sebe: noviny, knihy, časopisy, sešity ve škole, kreslící čtvrtky, obaly od malých sáčků na
čerstvé pečivo v pekárně až po lepenkovou krabici na tiskárnu k počítači a koneckonců
papírové kapesníčky, jednorázová prostěradla v nemocnicích, toaletní papír nebo
ubrousky.
Kolik vyprodukujeme papírového odpadu?
Ročně vyprodukuje jeden obyvatel 15-45 kg odpadového papíru. Zhruba polovina z toho
jsou noviny a časopisy, zbytek jsou papírové obaly, školní sešity a jiný odpad. Množství
papíru v celkovém objemu komunálního odpadu je přibližně 8-25%.
Jak se papír vyrábí?
Víte, že se princip výroby papíru od středověku vlastně nezměnil? Jen přibylo strojní
zařízení a moderní technologie. Původně se papír dělal ručním nabíráním směsi
papírových vláken s vodou, která se rozprostírala na síta. Tento postup se dodnes používá
při výrobě ručních papírů v papírně ve Velkých Losinách.
Základní surovinou pro výrobu papíru jsou celulózová vlákna, která se získávají složitým
chemickým procesem z přírodních surovin, zejména ze dřeva. Získávání těchto vláken je
energeticky velmi náročné, v celém výrobním procesu se používá řada chemických látek,
které jsou z hlediska ochrany životního prostředí přinejmenším problematické.
Vhodnou alternativou je získávání celulózových vláken z již vyrobeného papíru. Tento
proces je několikanásobně méně náročný na energii a je při něm použito jen minimum
chemických látek. Sběrový papír se tzv. rozvlákní v rozvlákňovači, který si můžete
představit jako veliký mixér. V něm se papír tak dlouho „mixuje“ (asi 30 minut), až
vznikne vodní roztok, který obsahuje získaná celulózová vlákna. Tento roztok se dále
upraví, zbaví se např. kovových sponek, plastových pásek a podobných nečistot. Znovu
se použije pro výrobu papíru stejně jako vlákna, která by se získala ze dřeva. Směs vody
s celulózovými vlákny se lije na nekonečné síto v papírenském stroji, pak se odvodňuje,
lisuje a vysouší.
Využití vytříděného papíru
Podobně jako plasty i vytříděný papír se ručně dotřiďuje na linkách. Jednak se vybírá vše,
co do suroviny nepatří, dále se rozděluje na noviny, časopisy, lepenku a kartony a ostatní
papír, protože z každého se vyrábí něco jiného – kancelářský papír, papírové obaly, papír
pro výrobu novina a časopisů, vlnitá lepenka a například obaly na vajíčka.
Opakovaným zpracováním papírového vlákna se jeho délka neustále zkracuje až není
možné z tak krátkého vlákna papír vyrobit. Tyto zbytky se pak využívají ke
kompostování (po smíchání s prasečí kejdou vznikne kompost velmi vhodný pro použití
v zemědělství) nebo se používají na tepelné izolace a nástřiky na stavební konstrukce.
V zahraničí se dokonce papírenská vlákna přidávají do asfaltových směsí, které se
nanášejí na silnice. Takový asfalt prý více odolává zimním posypům. Použití sběrového
papíru je velmi rozmanité, přičemž se využívá zejména jeho přirozených vlastností.
Velkou výhodou je jeho rozložitelnost přírodní cestou.
Recyklace papíru
Papír se recykluje velmi snadno, ale nedá se recyklovat do nekonečna. Při opakovaném
rozvlákňování a papírenském mletí se původně dlouhá vlákna celulózy zkracují. Na
kvalitní papíry se používá celulóza s velmi dlouhým vláknem, na výrobu toaletního
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papíru se naopak používá surovina s krátkým vláknem, proto nemá tento papír žádné
zvláštní mechanické vlastnosti.
Papírové vlákno může projít recyklací maximálně 7x, pak už je vlákno příliš krátké a
papír z něj nelze vyrobit. Podíl papírového odpadu a lepenky činí více než polovinu
suroviny používané k výrobě nového papíru. Zbytek tvoří nová vlákna ze dřeva
pokácených stromů.

A jak je to s heslem Šetřete naše lesy?
Je sice pravda, že na výrobu celulózy se používá dřevo, ale rozhodně se proto nekácejí
věkovité porosty v národních parcích. Optimální věk stromů pro výrobu papíru je 40 – 70
let, starší stromy se využívají v dřevařském a nábytkářském průmyslu. Za účelem získání
suroviny pro papírny se vysazují monokultury. Pokud tedy budeme třídit papír a
odevzdávat ho do modrých kontejnerů, je naděje, že bude méně produkčních monokultur
a na jejich místo se vrátí původní smíšené porosty.
Otázky pro 4. kolo:
1) Kolikrát je možné recyklovat papírové vlákno?
a) 1x
b) 7x
c) 70x
2) Je třeba odstraňovat z papíru před vhozením do kontejneru sponky?
a) ne
b) ano
3) Při výrobě papíru se používá také papírový odpad. Jak velký tvoří podíl v surovině
používané při výrobě nového papíru?
a) maximálně 20%
b) kolem 30%
c) více než 50%
Už jste našli všechny správné odpovědi? Tak je pošlete na známé kontakty: telefon
723 514 533 nebo e-mail irena.liska@seznam.cz, využít můžete samozřejmě i poštovní
schránku. Termín je do konce měsíce dubna.
Příště se budeme podrobně věnovat třídění skla.
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Kulturní a sportovní akce
Všechno jede, co kola má
Znovu všem připomínám zábavně-naučnou akci, která se koná u polepského rybníka
19. 4. 2009 od 14 hodin. Všichni účastníci by měli být motorizovaní, to znamená,
ať si každý vezme s sebou kolo, koloběžku, odstrkovadlo apod., prostě něco, co
má kolečka a dá se na tom jet.
Program:
1. začátek ve 14 hodin
2. slalom mezi kužely
3. průjezd ohraničené dráhy
4. první pomoc - obvazování zranění, umělé dýchání s
praktickým nácvikem
5. test z dopravních předpisů pro cyklisty
6. test z dopravních značek
7. seznámení s povinným vybavením kola a cyklisty
8. odměna všem zúčastněným a závěr
Doufám, že přijdete v hojném počtu a vezmete s sebou dobrou
náladu a krásné počasí!
Těší se na vás Líba Šterberová a celá kulturní komise OÚ Polepy
Májová taneční zábava s tombolou
V sobotu 9. 5. 2009 se na polepském hřišti od 19.00 hodin uskuteční májová zábava.
K tanci i poslechu bude hrát Tomáš Havránek a spol. K lepší náladě a pobavení
plánujeme i tradiční tombolu, proto prosíme vážené spoluobčany o drobné či větší dary,
kterými bychom tombolu zpestřili a obohatili. Dary do tomboly můžete už nyní nosit na
obecní úřad v Polepech. Všem sponzorům předem děkujeme a těšíme se na velkou účast.
Za kulturní komisi E. Mačková

Slavnostní otevření kadeřnictví
Slečna kadeřnice Hana Procházková Vás srdečně zve na otevření kadeřnického salónu
v Polepech (bývalý obchod potravin). V neděli 26. dubna 2009 se od 13.00 hodin
uskuteční slavnostní zahájení s přehlídkou účesů a malým pohoštěním.
E. Mačková
Další prodejní výstava - tentokrát balkonovek
Nedávno se v Polepech uskutečnila velikonoční výstava, kterou připravila Ing.
Abrahamová. Protože byl o výstavu poměrně velký zájem s kladným ohlasem, rozhodla
se paní Abrahamová uspořádat pro polepské občany ještě jednu
prodejní akci, tentokrát se bude týkat rostlin pro balkony,
truhlíky a ostatní nádoby.
Prodejní výstava se bude konat v sobotu 2. května 2009 od 15
hodin opět před budovou bývalého obchodu potravin. Zájemci si
budou moci nakoupit rostliny pro svá okna a balkony, v nabídce
budou také samozavlažovací truhlíky či substráty pro výsadbu.
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Samozřejmostí bude možnost se zdarma poradit, jak nejlépe nádobu osadit tak, aby byla
krásně rozkvetlá od jara až do prvních mrazů.
A na co se mohou příchozí těšit? Kromě již zmiňovaných truhllíků a substrátů bude
možné nakoupit pelargonie, verbeny, bakopy, osteospermum, surfínie, sedmikrásky,
petúnie, macešky, voskovky a spoustu dalších rostlin. Můžete si také nádobu na osázení
vzít s sebou a na místě si ji s pomocí a radou paní Abrahamové osadit. Pokud jste
v nabídce něco nenašli, můžete se telefonicky domluvit na čísle 327 512 847. I. Kučerová
Srdečné pozvání pro všechny maminky, babičky, ženy
V neděli 10. května se uskuteční již tradiční malá oslava Dne matek. Do polepské
hospody od 15.00 hodin Vám přijdou zazpívat, zatancovat ti nejmenší. Čeká Vás i malé
občerstvení a milé překvapení. Přijďte se potěšit a popovídat si.
E. Mačková
Polepská olympiáda
Zveme Vás na Polepskou olympiádu, která se uskuteční 16. 5. 2009 od 14 hodin u
polepského rybníka. Přijďte všichni, kdo se chcete pobavit a trochu si zasportovat v
netradičních disciplínách, muži, ženy i děti, všech věkových kategorií. Utvořte si
rodinná družstva, složená minimálně ze 3 členů a zúčastněte se veselé olympiády v
hojném počtu. Disciplíny:
- běh v přezkáčích
- koulení pneumatik
- skákání v pytli
- běh dvou lidí s uvázanou nohou
- skok z místa
- hod polínkem do dálky
- běh s koštětem na prstě
- zatloukání hřebíků na čas
- střelba vzduchovkou na terč
- hod kroužkem na tyčky
- závod lodí v pádlování
- závod se stavebním kolečkem
- přetahování lanem
Těšíme se na vás. Přijďte s dobrou náladou a krásným počasím.
Za kulturní komisi Líba Šterberová

Spinning
V nově otevřeném fit centru (prostory bývalého obchodu) se už cvičí. Spinning je
přístupný pro ženy i muže. Cvičební hodina a půl na spinningových kolech stojí 50 Kč.
Cvičí se v neděli 17.00- 18.30, 19.00 - 20.30, pondělí 19.00 - 20.30, středa 19.00 - 20.30,
pátek 17.00 - 18.30, 19.00 - 20.30. Přihlásit se musíte předem na tel. 723 262 744 u paní
Dity a dohodnout si vhodný termín.
E. Mačková
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Polepský fotbal
Fanouškům fotbalu přinášíme první výsledky zápasů odehraných v letošním roce.
TABULKA POLEPY A
Rk. Tým
Záp
1. Kouřim
20
2. Brandýs
20
3. Čáslav B
20
4. Polepy
19
5. Neratovice
20
6. Zásmuky
19
7. U.Janovice
19
8. Zeleneč
20
9. K.Hora
20
10. Sokoleč
20
11. Bakov
20
12. M.Hradiště
19
13. Poděbrady
20
14. Chocerady
20
15. Rožďalovice
20
16. Čejetice
20

+
13
11
11
10
10
10
9
8
8
8
7
5
4
2
4
2

0
2
6
5
6
6
4
3
5
3
2
3
8
7
1
1
4

TABULKA POLEPY B
Záp
Rk. Tým
16
1. Týnec/nL A
16
2. Č. Pečky B
16
3. Veletov
16
4. Nebovidy A
16
5. Polepy B
16
6. Libodřice B
16
7. Krakovany
16
8. Hradištko I
16
9. Veltruby
16
10. V. Osek B
16
11. Pašinka A
12. Radovesnice II. 16
16
13. Tři Dvory B
16
14. Ovčáry A

+
14
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
3
3
3

0
2
4
2
4
0
2
4
5
4
2
3
5
5
4

- Skóre Body
5 47:25
41 21. 3. 2009
3 52:25
39 Polepy – Neratovice
1:1
4 35:14
38 (branky Slezák Lukáš)
3 44:22
36
4 33:22
36 27. 3. 2009
5 39:34
34 Uhl. Janovice – Polepy
7 33:34
30
odloženo na 22.4.2009
77 37:51
29
9 36:27
27
10 35:35
26 4. 4. 2009
10 34:40
24 Polepy – Brandýs n. Labem 1:0
6 23:23
23 (branky Kmoch Lukáš)
9 27:40
19
14 34:61
16 11. 4. 2009
0:1
15
9:37
13 Rožďalovice – Polepy
14 19:47
10 (branky Kmoch Lukáš)

- Skóre
0 47:05
3 43:20
5 46:26
4 36:27
8 33:27
7 31:35
6 37:33
6 28:31
7 34:37
9 39:61
9 29:45
8 19:27
8 19:47
9 23:43
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Body
44
31
29
28
24
23
22
20
19
17
15
14
14
13

27. 3. 2009
Č. Pečky B – Polepy B
(branky Urbach Viktor)
4. 4. 2009
Polepy B – Hradišťko I
11. 4. 2009
Pašinka A – Polepy B
(branky Hruška Martin)

0:1

0:1

3:1

