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Slovo starosty
Vážení sousedé.
Měsíc s měsícem se sešel a mne opět trápí, co Vám napsat za „moudro“.
Do hospody nechodím, na fotbal také ne a tudíž jsem tak trochu mimo život v obci a
neznám nálady zdejších nejvýraznějších názorových skupin.
Ale někteří z Vás mne zastaví na ulici, zavolají a tak se přeci jen pár aktualit z naší
vesničky dozvím.
Tentokrát bych se tedy rád věnoval klidu a bezpečnosti v naší obci.
Posteskli si mi někteří naši sousedé, že se setkali s kriminální aktivitou návštěvníků naší
vesničky, jejich obydlí navštívili nezvaní návštěvníci, jejich auta byla vykradena,
někomu auto dokonce nenávratně zmizelo. A z jejich slov bylo znát nevyřčenou výčitku,
že jsme vůči sobě lhostejní, nevšímáme si co se děje „za plotem“, nechceme se o druhé
„starat“.
Ano, každý z nás má rád své soukromí, chce si od ostatních lidí odpočinout, ale
v případě, že se nám stane některá z výše popsaných nepříjemností, hranice touhy po
soukromí se posouvá a začínáme uvažovat, jestli jsme se příliš neuzavřeli, či zda máme
takový ten obecný přehled o dění v sousedství.
Nepamatuji se přesně, zda jsem již nepsal o potřebě určité dávky opatrnosti a ostražitosti.
Podle některých z Vás se po naší obci potulují lidé, které neznáme, navíc jejich vzhled se
vymyká „standardu“ a při setkání s nimi se podvědomě stáhneme do obranného postoje.
Ale to je asi tak všechno, co jsme ochotni, resp. schopni udělat. Samozřejmě, že po
Polepech může chodit komu se zamane, ale v některých případech by si potulující se
existence zasloužily pozornost nejen naši, ale i Policie ČR. A v žádném případě z naší
strany nejde o její obtěžování. Vždyť sami policisté při rozhovorech s postiženými lidmi
nabízejí pomoc. Raději přijedou několikrát „zbytečně“ do Polep a zkontrolují pochybnou
„existenci“, než aby k nám jezdili řešit vykradené domy a auta, rozbité dětské hřiště,
spálené kontejnery, ukopnutý odpadkový koš…
Možná by pomohla i obyčejná otázka „Hledáte někoho? Potřebujete něco?“, prostě
„návštěvníkům“ ukázat, že se tady o sebe navzájem staráme, že máme přehled o tom, co
se děje na ulici.


Administrativní pracovnice:
Starosta, místostarostka:
www.obecpolepy.cz

頴頴抠蘟蘟虒蘟

Po 12-20 hod., St 12-20 hod., Čt 8-12 hod.
Po 18-21 hod., St 18-21 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
oupolepy@volny.cz

Ještě jednu věc bych rád zmínil. Podomní prodejci, „náboráři“ různých církví, měřiči
patogenních zón, průzkumníci prašnosti koberců a další a jejich aktivity směřující
k jedinému, dostat se do našich příbytků.
Nevím, jak kdo z nás má rád své soukromí, svoji integritu. Ale pustit si do domu
naprosto cizího člověka, byť i pod záminkou že od nás potřebuje pomoc, to je podle mne
poměrně veliký hazard. Oběťmi zmiňovaných podvodníků jsou většinou starší lidé,
mnohdy žijící v domku sami, kteří již nejsou příliš pozorní a kteří možná ani na
případnou ztrátu svého majetku okamžitě nepřijdou.
Prostě jsem dnes chtěl napsat, že bychom se o sebe navzájem měli, samozřejmě v tom
dobrém slova smyslu, trochu více starat, a nebát se na svoji ochranu povolat příslušné
orgány, v tomto případě Polici České republiky. Vždyť ve svém logu policisté mají slova
POMÁHAT A CHRÁNIT, tak jejich nabídku využijme a chraňme se před lidmi, kteří
nám chtějí škodit.
Přeji nám všem co nejklidnější a nejbezpečnější Polepy a hezké končící jaro.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V květnu slaví
paní Marta Holečková 85. narozeniny,
pan Jaroslav Hruška 82. narozeniny,
paní Libuše Nehasilová 81. narozeniny,
paní Marie Marhanová 75. narozeniny,
a paní Jiřina Hujíčková 70. narozeniny.
Přejeme jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Informace o dotacích na rok 2009
Starosta informoval o získání dotace na knihovnický software ve výši 9 tis. Kč a 20 tis.
Kč na výměnu knihovních regálů a výpočetní techniku.
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nikdo není schopen říci, jestli získáme dotaci na
výstavbu Spolkového domu a kabin na fotbalovém hřišti z programu FROM, schválili
zastupitelé záměr žádat o dotaci také z evropských finančních zdrojů, tj. z ROP. Na
vypracování projektu a žádosti o dotaci bude obec spolupracovat s představiteli MAS
Podlipansko, kteří mají v tomto směru bohaté zkušenosti.
Byla podána žádost o finanční prostředky na vybudování 2. etapy cyklostezky vedoucí
z Polep na Pašinku z nadace Partnerství pro Kolínsko financované TPCA. Žádost
předkládala obec Pašinka, obec Polepy je v projektu partnerem.
Dále bylo zažádáno Z programu Podpory drobných památek středočeského kraje o
finanční prostředky na pořízení a zabudování mřížových dveří do kapličky tak, aby
mohla být otevřena pro kolemjdoucí, např. v době Vánoc, Velikonoc nebo o pouti.
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Obec Polepy by v budoucnu ráda získala dotaci na prodloužení vodovodního řadu až
k dolnímu mlýnu. Za tímto účelem bude učiněna poptávka na projekční práce.
ávrh Spolkového domu a nových kabin na fotbalovém hřišti – pohled ze hřiště

Pošlete návrh logotypu naší obce – termín prodloužen do konce května
Na výzvu k vytvoření logotypu obce uveřejněnou v minulém a předminulém čísle
Polepských listů už reagovali první tvůrci a my jsme obdrželi jejich návrhy, vzhledem
k tomu, že máme návrhů jen několik, prodlužujeme termín do konce května. Své návrhy
můžete posílat 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. Počet návrhů není omezen.
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
Ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov organizují p. Civínová a p.
Vnoučková humanitární sbírku, která proběhne v pátek 22.5. od 17 do 19 hodin a
v sobotu 23.5. od 10 do 11 hodin v bývalé prodejně potravin.
Darovat můžete:
 letní a zimní dámské, pánské a dětské oblečení
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
 funkční domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
Všechny věci zabalte, prosím, do igelitových pytlů či krabic tak, aby se při transportu
nepoškodily. Ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže a dětské kočárky
bohužel nemohou být přijaty.
Jednou větou ...
• Obec Polepy podala přihlášku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlašuje
ministerstvo pro místní rozvoj.
• Byl opraven povrch vozovky v ulici Zelená a částečně v ulici Severní. Náklady
činily 100 tis. Kč.
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• Na vozovce procházející celou obcí, tj. v ulici Masarykova, byly nastříkány vodící
i středová čára, obnoven nástřik přechodů pro chodce a nastříkány „optické
brzdy“, to vše za účelem zklidnění dopravy.
• Na množící se dotazy ohledně zachování tzv. Polňačky i po dostavbě obchvatu
odpovídáme, že podle poslední projektové dokumentace bude stávající polní cesta
řešena přemostěním přes obchvat a nově vybudovaná trasa by měla být průjezdná i
pro osobní automobily a hasiče. Řešení situace si můžete prohlédnout na
vývěskách.
• Termíny svozu tříděného odpadu na následující měsíc:
změna! plasty – každý čtvrtek – 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6.
papír – ve středu v sudém týdnu - 13.5., 27.5., 10.6.
sklo – v pátek – 15.5., 5.6., 12.6.
nápojové kartony – ve čtvrtek v sudém týdnu - 14.5., 28.5., 11.6.
• Přes deštivé počasí, které předcházelo samotnému zapálení vatry, i přes malý
zájem ze strany veřejnosti, se pálení čarodějnic uskutečnilo podle plánu.
Čarodějnici k upálení vytvořila paní Brožková.
• Na webových stránkách Polep už jsou umístěny zápisy ze zasedání zastupitelstva
z jednotlivých měsíců letošního roku, stejně jako 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.
• Zájemcům o plánek obce Polepy s názvy ulic sdělujeme, že byl otištěn v PL
5/2008 a je možné jej stáhnout na internetu právě z Polepských listů.
• Příští veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 1. června 2009
v zasedací místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin.

Soutěž Kam s ním?
V minulém, tj. už ve čtvrtém kole, se utkalo opět 5 soutěžících a všichni tentokrát
odpověděli správně. A na koho se usmálo štěstí? Vylosován byl nováček soutěže, pan
Josef Šanc (č.p. 159) - ceny zůstávají stejné, jedná se o propagační předměty firmy EKOKOM.
A ještě pro úplnost správné odpovědi z minulého kola:
1) Papírové vlákno je možné recyklovat 7x. Odpověď b.
2) Před vhozením do kontejneru není nutné z papíru odstraňovat sponky. Odpověď a.
3) Papírový odpad tvoří v surovině používané při výrobě nového papíru více než
50%. Odpověď c.
4esmrtelné sklo
Sklo patří spolu s papírem a kovy k tradičně sbíraným a recyklovaným materiálům. Sklo
je inertní, biologicky a chemicky neaktivní materiál. Dá se dobře omývat a udržovat
v hygienicky přijatelném stavu. Je pevné. Naproti tomu je sklo křehké a snadno se
rozbije, skleněné obaly jsou poměrně těžké a střepy mohou poranit.
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Kolik vyprodukujeme skleněného odpadu?
Ročně vyhodí každý člověk do komunálního odpadu 9-18 kg skla, to je asi 7-9 %
celkového množství odpadu. V celých Čechách to je zhruba 90-180 tisíc tun skla, které
by bylo možné vrátit do skláren k recyklaci. Z 99 % se jedná o obalové sklo.
Když vyhodíte sklo do příslušného kontejneru, zajistíte mu tím nesmrtelnost. Pokud
odpad netřídíte a sklo vyhodíte do kontejneru na směsný odpad, sklo skončí na skládce a
už nikdy nebude k užitku.
Jak se sklo vyrábí?
Sklo se vyrábí tavením ze sklářského písku a několika přídavných složek. Ve sklárně
namíchají ze vstupních surovin směs, která se nazývá sklářský kmen. Ten se pak taví při
teplotě 1500 °C ve sklářské peci. Na výrobu skla se spotřebuje velké množství energie.
Součástí sklářského kmene je poměrně velké množství vytříděného skla z odpadů.
Přidáváním střepů do sklářského kmene se ušetří vstupní suroviny, a hlavně se sníží
spotřeba energie pro jeho roztavení, protože střepy se taví mnohem rychleji a jednodušeji
než písek. Skleněné střepy mají ještě jednu výhodu – mohou se tavit opakovaně stále
dokola.
Využití vytříděného skla
Jaký je osud skleněných lahví a sklenic odložených do kontejnerů na třídění ve městech
a obcích? Skleněné střepy z kontejnerů na třídění z celých Čech jsou odváženy na
speciální dotřiďovací linku do Příbrami. Zde se na dopravníku zbaví střepy velkých
mechanických nečistot, nadrtí se na malé kousky, pomocí vibračních sít se dále čistí a
třídí podle velikosti. Pro dosažení potřebné kvality se používají i laserové separátory,
které spolehlivě odhalí i ty nejmenší nečistoty. Technická norma dovoluje pouze jeden
gram nečistot na sto kilogramů skleněného střepu – tak musí být dotřídění kvalitní.
Upravený střep se potom ve sklárnách přimíchává do sklářského kmene.
Recyklace skla
Při výrobě skla se dá použít až 65 % střepu. Sklovina se při teplotách přes 1500 °C taví a
odlévá do forem, a vznikají tak nové výrobky. Recyklace skla je tak dokonalá, že
nepoznáte, jestli vaše láhev od piva nebyla dříve třeba lahví od kečupu nebo skleněným
popelníkem, přitom až 80 % z každé láhve je z recyklovaného skla. Například na výrobu
nové skleničky je potřeba 0,5 kg starého skla.
Recyklace skla je do nekonečna opakovatelná a díky ní se uspoří až 90 % energie a
původních přírodních surovin.
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Co do kontejneru na sklo nepatří
Do kontejneru na sklo nepatří porcelán, varné sklo, drátosklo, zrcadla, automobilová skla
ani zářivky a výbojky, nepatří sem ani lahvičky od léků. Zjednodušeně lze říci, že do
kontejnerů na sklo patří pouze sklenice od potravin, lahve od nápojů a okenní tabulové
sklo.
Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, zůstane tu po nás tisíce let.
A co udělat než sklo do kontejneru hodíme?
Pokud to jde, sundáme etikety a zbytky kovových uzávěrů. Rozlišujeme, co patří do
bílého kontejneru (pouze čiré sklo) a co patří do kontejneru zeleného (tabulové sklo,
zelené, hnědé a jinak barevné sklo). Dále se snažíme sklo co nejméně rozbít, abychom
usnadnili práci na dotřiďovacích linkách.
Vratné obaly neházíme do kontejneru, ale vracíme v obchodech.
Otázky pro 5. kolo:
1) Kolikrát je možné recyklovat sklo?
a) donekonečna
b) 17x
c) 7x
2) Kolik procent materiálu skleněné láhve je z recyklovaného skla?
a) až 25%
b) až 50%
c) až 80%
3) Tabulové sklo patří do kontejneru barvy
a) bílé
b) zelené
c) černé
Správné odpovědi 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 května.
Příště se budeme podrobně věnovat nápojovým kartonům.

Kulturní a sportovní akce
Májová zábava se vydařila
Hudba, hezké májové počasí, tombola, to vše přispělo k sobotní májové tancovačce na
hřišti, kde se sešlo asi 150 lidí. Velký dík patří polepským fotbalistům, kteří připravili
posezení, občerstvení a vše co se týká technického zajištění. Hudba T. Havránka
příjemně zněla do druhé hodiny ranní a přítomní návštěvníci se mohli radovat z vyhrané
tomboly. Členky kulturní komise celkem na tombole vybraly 3 970,- Kč. Tato částka
pokryje náklady na hudební produkci. Ještě jednou děkujeme všem občanům, sponzorům
E. Mačková
za pěkné dary do tomboly, která byla určitě zpestřením sobotního večera.
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Kadeřnictví BES
Kadeřnice Hanka Procházková děkuje všem zájemcům, kteří se přišli podívat na
slavnostní otevření kadeřnictví BES v prostorách bývalé prodejny potravin. Těm, kteří se
nemohli dostavit a rádi by využili jejích kadeřnických služeb, oznamuje, že se mohou
objednávat na tel. čísle 723 966 189 od pondělí do pátku. Pracovní doba je v PO a ve ST
do 18,30 hodin, v PA do 16,30 hodin, jinak dle objednání.
Polepská olympiáda – Změna termínu!
Zveme Vás na Polepskou olympiádu, která se uskuteční až v neděli
17. 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. Připraveny pro
Vás budou tyto 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

Vítězové získají nefalšované olympijské medaile. Odměněni budou také vítězové
v jednotlivých disciplínách. Na místě bude možné zakoupit chlazené pivo, špekáček na
opékání dostanou účastníci zdarma.
Těšíme se na vás. Přijďte s dobrou náladou a krásným počasím.
Za kulturní komisi Líba Šterberová

Výstava historických motocyklů
V sobotu 23. května se v dopoledních hodinách uskuteční výstava historických
motocyklů polepského sběratele pana Petra Kruliše. Zahájení výstavy bude v 10 hodin na
otočce autobusu v Polepech. Tato akce nám opět představí další osobnost Polep a určitě
se máme na co těšit. K vidění bude i sbírka motorek p. Zemana z Kolína, který je
dlouholetým kamarádem p. Kruliše. Nebude to jen ryze mužská záležitost, ale i ženy si
určitě přijdou na své. Přijďte se podívat, jste všichni srdečně zváni.
E. Mačková

Polepský fotbal
Fanouškům fotbalu přinášíme dosavadní výsledky zápasů odehraných v jarní části
soutěže:
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TABULKA POLEPY A
Rk. Tým
Záp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polepy
Neratovice
Brandýs
Čáslav B
Kouřim
Zásmuky
Sokoleč
Zeleneč
K. Hora
M.Hradiště
U.Janovice
Bakov
Poděbrady
Chocerady
Rožďalovice
Čejetice

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

TABULKA POLEPY B
Rk. Tým
Záp
1. Týnec/nL A
20
2. Veletov
20
3. Č. Pečky B
20
4. Nebovidy A
20
5. Polepy B
20
6. Libodřice B
20
7. Veltruby
20
8. Krakovany A
20
9. Pašinka A
20
10. Hradištko I
20
11. V. Osek B
20
12. Radovesnice II 20
13. T.Dvory B
20
14. Ovčáry A
20
TABULKA DOROST
Rk. Tým
Záp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Polepy
Týnec/nL
Č. Pečky
Krakovany
Sendražice
Žiželice
Zásmuky
J. Lhota
Radovesnice II
T.Dvory
Konárovice

14
15
15
16
16
15
16
16
15
15
15

+

0

- Skóre Body

13 8 3 57:29
13 7 4 41:24
13 6 5 61:30
13 5 6 47:20
13 3 8 53:39
12 5 7 51:47
12 2 10 52:36
10 6 8 42:56
10 4 10 51:32
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TABULKA ŽÁCI
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Veltruby
12 10 1 1 54:10
31
2. Polepy
11 10 0 1 97:04
30
3. T.Dvory
12 8 0 4 46:24
24
4. Č. Pečky
12 7 2 3 48:14
23
5. N. Ves I
11 5 0 6 23:36
15
6. Ratboř
11 4 0 7 10:47
12
D.
7. Chvátliny
11 2 1 8 18:55
7
8. Sendražice
12 2 0 10 5:53
6
9. Cerhenice
12 2 0 10 14:11
6

- Skóre Body
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6 42:47
8 53:45
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