Číslo VI
Červen 2009

Vážení sousedé a spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů obce popřála pohodovou dovolenou,
Vašim dětem prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků.
S ohledem na termín konání dalšího zasedání zastupitelstva vyjdou Polepské listy na
začátku září.
Irena
Kučerová

Slovo starosty
Vážení sousedé.
Asi jste si také všimli, že letos pokulhává péče o zelené plochy v naší obci.
V předchozích letech sekání trávy obstarával pan Jiruš, od letošního jara, díky jiným
povinnostem, s námi už dál spolupracovat nemůže a na vzhledu obce se to projevilo.
Sice jsem se snažil najít „aktivního důchodce“, nebo klienta úřadu práce, ale příliš se mi
nedaří. Důchodce na inzerát tady sekal pouhé tři hodiny, na úřadu práce jsme zatím
žádného vhodného člověka nenašli až nyní se po vesnici pohybuje se sekačkou občan
z Pašinky.
Výše popsaná situace mne opět přivedla k závěru, že hodně věcí stojí a padá na jednom
člověku. Fungující systém bereme většinou jako samozřejmost, navíc je-li za to pobírána
odměna. Ale asi nám ani nedochází, že není příliš mnoho lidí ochotných práce spojené
s údržbou obce vykonávat, navíc, není-li odměna nadstandardní. Proto se k Vám
obracím i touto formou s poptávkou po člověku, který by byl ochoten pomoci s výše
popsanými pracemi.
K údržbě veřejných prostranství patří i zimní údržba komunikací. To, že máte posypané,
nebo prohrnuté silnice brzy ráno, je samozřejmé. Ale od letošního jara nám přibyla
povinnost starat se o schůdnost chodníků. Byla přijata tzv. „chodníková novela“ zákona
o pozemních komunikacích, která ukládá obcím a městům povinnost celoročně pečovat o
úklid i chodníků na pozemcích, které má obec ve vlastnictví. Tedy od letošní zimy již
nemusíte odklízet sníh ze „svých“ chodníků. Určitě je to spravedlivé vůči majitelům
domů sousedících s chodníkem, obcím to však přinese spoustu starostí. A tady budeme
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trochu spoléhat na solidaritu Vás spoluobčanů. Věříme, že ti, kteří si sníh uklízeli
doposud, budou v této aktivitě pokračovat i nadále. Přesto již připravujeme systém, který
nám pomůže naši povinnost splnit.
Výstavba nových fotbalových kabin a s nimi spojených dalších obecních prostor je také
zásadní aktivitou, která mi zabírá poměrně hodně času. Informaci najdete na jiném místě
Polepských listů.
Jelikož je před námi doba prázdnin a dovolených, rád bych Vám i já popřál léto
pohodové a odpočinkové.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V červnu slaví
paní Hana Tošková 75. narozeniny,
v červenci oslaví
paní Anna Skokanová 85. narozeniny,
a během srpna oslaví
paní Eva Varhánková 78. narozeniny.
Přejeme jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Poděkování patří p. L. Vnoučkové a p. K. Civínové za uspořádání humanitární sbírky
šatstva, lůžkovin a dalších věcí pro Diakonii Broumov. Také dík patří všem občanům,
kteří do sbírky přispěli. Určitě jsme udělali velice záslužnou činnost.
Uklizená a upravená obec může být jen naší chloubou. Děkujeme všem občanům, kteří
sekají trávu před svým domem a udržují i obecní zeleň. Na vysokou trávu, plevel a
lebedu asi hezký pohled není. Né všem to však vadí.
Děkujeme paní Romaně Mejzrové za ušití nové vlajky pro dětské hřiště pod řadovkami.
E. Mačková

Informace Obecního úřadu Polepy
Spolkový dům a zajištění fotbalové sezony v následujícím roce
Starosta obce informoval zastupitele i přítomné hosty o situaci okolo dotačních
programů v souvislosti s výstavbou Spolkového domu v Polepech na fotbalovém hřišti.
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Z programu FROM jsme bohužel neobdrželi žádnou dotaci. V minulém čísle PL jste byli
informováni o záměru podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu
(ROP) na stavbu Spolkového domu ve spolupráci se zástupci MAS Podlipansko.
S ohledem na výši disponibilních prostředků pro podzimní kolo výzev (35 mil. Kč pro
celý středočeský kraj) nám bylo doporučeno, abychom od záměru čerpat dotaci z tohoto
programu ustoupili.
Přestože je letošní situace z hlediska dotací pro naši obec mnohem méně příznivá,
nevzdáváme se myšlenky čerpat dotační či grantové příspěvky pro výstavbu Spolkového
domu v následujícím období, ať už jako celku nebo po částech.
Aby mohli fotbalisté pokračovat v krajské soutěži i v dalších letech na polepském hřišti,
bylo se zástupci fotbalu projednáno dočasné řešení. Stávající nevyhovující kabiny budou
nahrazeny cca 8 stavebními buňkami tak, aby vyhovovaly předpisům ČMFS.
Předpokládané umístění buněk je na asfaltovém dětském hřišti v blízkosti bývalého
kravína. Tato investice si vyžádá z obecního rozpočtu podle hrubých odhadů 2 až 3
milionů Kč, ovšem s tím, že po dokončení Spolkového domu budou buňky prodány.
Stavba buněk by měla být realizována nejpozději na podzim letošního roku.
Současně s přípravou výstavby buňkové sestavy pokračuje zpracovávání prováděcí
projektové dokumentace.
Z dopisu MAS Podlipansko:
Vážení zastupitelé a přátelé Podlipanska,
S radostí Vás informuji, že MAS Podlipansko o.p.s. získala pro náš region téměř
80 mil. Kč na realizaci drobných projektů. Zdrojem financí je Program rozvoje venkova,
jehož mottem je „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“.
V příštích pěti letech bude podporováno následujících 6 oblastí:
CESTY K LIDEM – Strategický plán LEADER MAS Podlipansko
Název opatření
Aktivity - příklady
1. Venkov a
Studie využití kultruního dědictví (soupisy, mapy), krajinotvorné
kulturní dědictví prvky, obnova historických stezek, drobné stavby v krajině
(kapličky, odpočívadla), turistické stezky
2. Zlepšení
Projektové dokumentace, zklidnění dopravy, oprava místních
dopravní
komunikací, veřejná prostranství, parkové úpravy (i technika na
infrastruktury
údržbu zeleně), bezbarierové přechody, dopravní značení
3. Podpora
Školy, zdravotní střediska, budovy a plochy pro volnočasové
občanské
aktivity - hřiště, sportoviště, klubovny, kulturní domy
vybavenosti
4. Celoživotní
Vzdělávací, propagační a informační akce – jazykové,
vzdělávání
počítačové, řemeslné, umělecké dovednosti, environmentální
vzdělávání
5. Podpora
Výstavba a rekonstrukce drobných provozoven, podpora
místních
zpracování a prodeje místních produktů, řemeslné a provozovny
mikropodniků
služeb
6. Venkovský
Zařízení pro služby v cestovním ruchu (penziony, restaurace,
cestovní ruch
půjčovny kol, úschovny zavazadel), parkoviště, nové atraktivity
(rozhledny, pivovary), balíčky pro turisty
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Alokace(plán)
7 mil. Kč
21 mil. Kč
14,7 mil. Kč
3,5 mil. Kč
5,6 mil. Kč
5,6 mil. Kč

MAS Podlipansko nabízí všem zájemců, kteří chtějí realizovat své projekty
prostřednictvím Strategického plánu LEADER (SPL) „Cesty k lidem“ seznámení s tímto
dotačním titulem.
Rádi přijedeme na jednání zastupitelstva Vaší obce a odpovíme na otázky, které si
klade každý, kdo má nějaký nápad a na jeho realizaci mu chybí finance. První výzva
k podání žádostí bude vyhlášena již v srpnu 2009. Podrobnosti naleznete na
www.podlipansko.cz .
Ing. Jana Havelková

Ing. Markéta Pošíková

Máte nápad do čeho by bylo možné v Polepech a jejich okolí investovat? Máte
představy, kterým směrem by se obec měla rozvíjet? Víte, že ve vašem okolí by se vám
lépe žilo, kdyby se tam nacházelo to či ono? Jste přesvědčeni, že kdyby byly peníze, tak
byste věděli, jak s nimi pořídit to, anebo tohle?
Čím více nápadů budete mít, tím je větší šance, že se podaří obci získat nějaké finanční
prostředky a že nebude muset všechno financovat ze svých vlastních prostředků. Podělte
se s námi o vaše nápady, kontakty jsou uvedeny na titulní straně dole. Děkujeme, že vám
není vaše okolí lhostejné.
Seminář Zelená úsporám
MAS Podlipansko, o.p.s zve na seminář s názvem Zelená úsporám všechny zájemce,
kteří by se rádi informovali o možnosti využití dotací na komplexní či dílčí zateplení
budov. Dotace jsou poskytovány právnickým i fyzickým osobám, majitelům rodinných
nebo bytových domů.
Seminář povede Ing. Jana Tywoniaková, která je poradcem v oblasti energetických úspor
a dotačních programů. Seminář je určen široké veřejnosti a koná se ve čtvrtek 25. června
od 17 hodin ve společenském sále u hospody v obci Krupá nedaleko Kostelce nad
Černými Lesy. Vstup je zdarma.
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se
uskutečnily v pátek 5. 6. a v sobotu 6. 6.
2009. Průměrná volební účast v celé
republice činila 28,2%. Volební účast
v Polepech dosáhla 33,5%. Z celkového
počtu 502 voličů se jich zúčastnilo 168
(jeden hlasovací lístek byl neplatný).
V tabulce jsou uvedeny počty hlasů pro
jednotlivá volební uskupení:

číslo
1
2
3
4
5
9
11
13
14
15
21
22
24
31
32
33

Strana
název
Libertas.cz
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Evropská demokratická strana
Demokratická Strana Zelených
Národní strana
SDŽ-Strana důstojného života
Humanistická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA"
SNK Evropští demokraté
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokrat.
CELKEM

Platné hlasy
celkem v %
4
2.39
3
1.79
5
2.99
58 34.73
9
5.38
5
2.99
3
1.79
1
0.59
2
1.19
1
0.59
19 11.37
1
0.59
4
2.39
4
2.39
6
3.59
42 25.14
167
100

Logotyp Polep
Na výzvu k vytvoření logotypu obce
jsme obdrželi návrhy jen od dvou
autorů. Během dubna ani května jsme
nedostali ani jeden nápad. Na všech,
které nám byly doručeny po otištění výzvy, figuroval papoušek, který je součástí
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oficiálního znaku naší obce. Návrhy byly předány panu Švarcovi, který přislíbil vytvořit
konečnou podobu loga Polep.
Brigády během léta a o prázdninách
Obecní úřad nabízí brigádu při pracích na obecním majetku (úklid, drobné opravy a
údržba) a především na dlouhodobé sekání trávy. Za sekání trávy činí odměna 70,- Kč
čisté mzdy na hodinu, u krátkodobých studentských brigád se jedná o částku 50,- Kč
čistého na hodinu. Zájemci se mohou hlásit již nyní na telefonu 724 180 515 (starosta).
Podrobnější informace můžete získat také uvedeném čísle.
Sběr železného šrotu
Přestože výkupní ceny železného šrotu jsou proti minulým letům nízké, rozhodli se
fotbalisté nakonec sběr železného šrotu uspořádat i letos, a to v sobotu 27. června. Máteli tedy doma staré železo, které již nepotřebujete, můžete jej připravit před vrata svých
domů na chodník a fotbalisté se postarají jak o nakládku, tak i o odvoz.
Upozornění pro neplatiče
Termín pro zaplacení poplatků za svoz domovního odpadu byl konec března. Vyzýváme
tímto všechny dlužníky, kteří ještě nezaplatili za odvoz popelnic nebo za psa, aby tak
neprodleně učinili nejpozději do konce června, jinak budou zveřejněna jejich jména na
úřední desce a v Polepských listech. Platit je možné buď složenkou, bankovním
převodem nebo hotově na OÚ v Polepech v době úředních hodin. Výše poplatků je
stejná jako v loňském roce.
Jednou větou ...
• Hodnotící komise soutěže Vesnice roku, kterou vyhlašuje ministerstvo pro místní
rozvoj, přijede do naší obce v pondělí 15. června v dopoledních hodinách. Ve
středních Čechách nám konkuruje dalších 38 obcí. Z kolínského okresu je to
Radim. Podrobnější informace najdete na www.mmr.cz.
• Obec Pašinka získala grant na výstavbu II. etapy cyklostezky kolem Polepky
z nadace Partnerství TPCA. Obec Polepy je v tomto projektu partnerem.
• Využijte pěkného počasí a udělejte si procházku stávající cyklostezkou osazenou
informačními tabulemi, kde najdete plno zajímavostí.
• Byla posekána tráva v třešňovce. Zájemci si mohli posekanou trávu usušit na seno.
• Šitíčko s Pavlínou Šterberovou bude mít prázdninovou přestávku a opět začne
fungovat během září. Podrobnější informace najdete v zářijovém čísle PL.
• Cvičení na rehabilitačních míčích se až do konce prázdnin nebude konat, znovu se
začne cvičit přibližně v polovině září nebo později.
• Až do konce prázdnin nebude pokračovat ani cvičení dětí pod vedením paní Jany
Syřínkové a paní Šárky Nehasilové. Cvičit se začne opět od září.
• Po dohodě s nájemcem hospody První polepská odsouhlasili zastupitelé nákup
nových židlí a venkovního posezení.
• Termíny svozu tříděného odpadu na následující měsíce:
změna! plasty – každý čtvrtek – 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8.,
13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9.
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•

•
•
•

papír – ve středu v sudém týdnu - 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9.
sklo – v pátek – 12.6., 3.7., 24.7., 7.8., 4.9.
nápojové kartony – ve čtvrtek v sudém týdnu - 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8.,
20.8., 3.9.
Na webových stránkách je zveřejněna anketa o nejvydařenější akci konanou
v Polepech za první pololetí letošního roku. Postřehy a připomínky samozřejmě
můžete psát i na „náves“. Ti z vás, kteří nemají přístup na internet, mohou své
názory sdělit písemně a vhodit do schránky na OÚ.
Katce Šmídové vyšla knížka s názvem Pochopíš až poznáš, ilustracemi ji doplnil
její kamarád Jan Kratochvíl. Knížku je možné si vypůjčit v knihovnách, volně
v prodeji není dostupná.
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 31. srpna 2009
v zasedací místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin.

Občanské sdružení – Přátelé polepského údolí
Před časem jsem tu psala článek ohledně založení občanského sdružení v Polepech.
Chtěla bych vás informovat, že nakonec budeme mít občanské sdružení s názvem Přátelé
polepského údolí.
Registrované stanovy by měly být na cestě z Ministerstva vnitra zpět do Polep.
To znamená, že OS je zaregistrované na Ministerstvu vnitra a příští týden bychom
uspořádali ustavující členskou schůzi, která je povinná a kde se zvolí předseda a rada
sdružení. Dále je potřeba na této schůzce schválit stanovy a lze je v zápisu ze členské
schůze upřesnit.
Pokud máte zájem, přijďte se na krátkou schůzi podívat nebo si i popovídat. Rádi
bychom si popovídali o nápadech na zlepšení života v Polepech. Můžete se stát členy
sdružení a třeba právě předsedou.
Ustavující členská schůze (schůzka) se koná ve čtvrtek 18.6.2009 od 18 hodin ve
spolkové místnosti na OÚ. V případě příznivého počasí bychom se mohli přesunout na
zahrádku u místní hospůdky.
Za přípravný výbor Pavla Brožková

Příspěvky spoluobčanů a sousedů
Ohlédnutí za Polepskou olympiádou
V neděli 17. května 2009 se uskutečnil 1. ročník Polepské rodinné
olympiády. Na startu se sešlo 28 soutěžních týmů. Původně
plánované tříčlenné rodinné týmy (muž, žena, dítě) však brzy vzaly
za své, neboť mužských se mnoho nedostavilo nebo spíše nechtělo soutěžit! A tak,
jelikož jsme chtěli dopřát soutěží a zábavy všem, kdo přišli, utvořily týmy různé:
maminka a dvě děti, dědeček a tři děti, maminka, babička a dítě, nebo také dva dospělí
bez dítěte. Výsledky pak byly různé, neboť není možné srovnávat výsledky sportování
dospělého muže a pětiletého dítěte.
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Ale myslím, že na výsledcích příliš nezáleželo (i když někomu asi hodně!),
nejdůležitější na této akci byla zábava a hlavně účast dospělých. Z toho jsme měli
největší radost - že se konečně zapojili a snad si to i užili.
Ceny byly příjemné, ale v této akci nebyly to hlavní! I když pro malé děti asi ano. Proto
se tento nedostatek řešil ihned na místě a děti si mohly samy vybrat drobnost z několika
tašek, které nabídli dospělí výherci disciplín. Příští rok budeme moudřejší a pro malé děti
připravíme ceny zvlášť.
Nejdůležitější však bylo, že se podařilo vylákat i dospělé Polepáky z domečků a zapojit
je do zábavy v obci. Počasí nám také přálo. A tak doufám, že se Polepská rodinná
olympiáda všem líbila a že se všichni těší na 2. ročník v příštím roce.
Líba Šterberová

Pár postřehů z rodinné olympiády
V běhu v přeskáčích závodil s rodiči přibližně 5-letý kluk. Při obouvání se netvářil moc
nadšeně. Běžel v taťkových „desítkách“ a uprostřed upadl. Za skandování a podpory
rodičů a přihlížejících, aby to nevzdával, se znovu obul a doběhl. Změřený čas je
nepodstatný. Báječné je, že to nevzdal, že doběhl a že i pak měl úsměv ve tváři. A o tom
to je.
Dalším postřehem z průběhu olympiády byla účast dědečka s několika vnoučaty, podle
zveřejněných fotek soudím, že si to také užil. Ale kde byli tatínkové a maminky těch
dětí?
Tím, že jsme se se ženou aktivně zapojili do příprav i do samotného průběhu olympiády
jako spoluorganizátoři, jsme hendikepovali své nedočkavé dítě. Muselo počkat, až se
akce rozběhne a na soutěžním místě se to trochu uvolní a někdo nás vystřídá. A malému
dítěti se to vysvětluje dost špatně, obrečí to, vzteká se, trucuje, ale pak to překoná. Jasně,
mohl jsem říci na začátku „nemůžu“, „nemám čas“, „nechci“ a pak přijít jako většina se
bavit a „konzumovat připravené atrakce“ a netušit nic o přípravách a pozadí celé akce.
A tak tu mám pro všechny kritiky pozvánku: Přijďte si také zkusit připravit nějakou akci
pro Vaše i naše dítka nebo pro ostatní dospěláky, kamarády a přátele.
Pavel Kučera
Výstava historických motocyklů
Dne 23. května se v Polepech na otočce
konala výstava historických motocyklů.
Hlavním vystavovatelem byl polepský rodák
pan Petr Kruliš. Zeptala jsem se ho na pár
otázek.
 Jak dlouho se věnujete renovaci
historických motocyklů?
„Věnuji se jí kolem sedmi let.“
 Jak jste se k renovaci dostal?
„Jelikož mě motocykly bavily už od mládí, rozhodl jsem se je v pokročilejším věku
renovovat.
Pan Petr Kruliš je ze své sbírky, která čítá sedm motocyklů, nejvíce pyšný na nejstarší
motocykl ČZ 98, který byl vyroben v 1938.
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 Co vás na motocyklech přitahuje?
„Je to nejspíše technická dokonalost. Hlavně si také vážím předchůdců, kteří dokázali dát
motocykly dohromady tímto úžasným způsobem.“
Pan Kruliš také závodil na motocyklech a každá malá vyjížďka je pro něj vzpomínka na
úspěšné mládí.
Výstavu také navštívil dlouholetý kamarád pana Petra Kruliše pan Bohumil Lhotka. Pan
Bohumil se dříve věnoval závodům na kolech a později i na motocyklech. Jeho první
závod na motocyklu, se odehrál v Kutné Hoře roku 1974. Motorka, na které vyrukoval,
byla Jawa Pérák. Dále ho čekalo mnoho úspěšných závodů, které vyhrál.
Výstava v Polepech byla pořádána společně s majitelem tří historických motocyklů
panem Pavlem Zemanem, který se tomuto koníčku věnuje o něco málo let než pan
Kruliš. Věnuje se mu spolu se svými dvěma syny. On sám je na své motorky také velice
pyšný.
Katka Šmídová
Výlet nejen pro důchodce
Výlet na Dětenický zámek, pivovar a hrad Kost se vydařil. Počasí sice moc nepřálo, ale
prohlídka nově restaurovaného zámku v Dětenicích v Českém ráji s návštěvou pivovaru
a starověké krčmy stála za to. Dobové vyjadřování a dobré „žrádlo“ nemělo chybu. Ani
další zastávka a prohlídka hradu Kost nezklamala. Určitě k tomu přispělo příjemné
vystupování průvodců a pohodová nálada všech účastníků. A kam si vyjedeme příští
rok?
E. Mačková
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Středověká krčma – lákadlo turistů
Návštěvu dětenického areálu - zámku a pivovaru, jsme zakončili ve středověké krřmě,
kam nás zavedla průvodkyně rovnou z pivovaru. Prošli jsme několika chodbami rovnou
do spoře osvětlené krčmy.
Vítala nás středověká hudba, velké ohniště, milý personál i malby a nápisy na stěnách,
Příkladně: Sic krčmář, šenkýřky drsných slov mají, o břich tvůj prázdný rádi se postarají.
Co koukáš, cizinče, nebuď tak paf, najez se, napij se a dobře se bav.
Na dlouhých stolech s rozsvícenými svíčkami byl připraven „Žrádelník“. Nabízel řadu
vynikajících jídel pod různými názvy, např. žrádla pro početné družiny, talíř pro
zazobaného sedláka, talíř pro kozu Rózu, kačeny, šťavnatá kuřátka a další žrádla ….
K tomu dětenické kvasnicové pivo světlé i černé, dobře chlazené. To se tady vaří od roku
1307. Jedlo se rukama, ale na požádání dostal host i příbor. Ve večerních hodinách při
jídle probíhá středověký program – šermíři, kejklíři, tanečnice, ohňové souboje a jiné.
Jistě dobře, že příšeří krčmy krylo i vydatné ceny v rozmezí 150 – 380 – 780 Kč! Každý
si vybral podle své chuti a na hrad Kost odjížděl spokojen.
Hana Hrušková

Soutěž Kam s ním?
V minulém, tj. už v pátém kole, se utkali jen 4 soutěžící, z nichž jeden neodpověděl
správně na kontrolní otázky. Štěstí při losování se tentokrát usmálo na pana Jiřího
Nováka mladšího.
A ještě pro úplnost správné odpovědi z minulého kola:
1)
Sklo je možné recyklovat donekonečna. Odpověď a.
2)
Recyklované sklo tvoří až 80% skleněné láhve. Odpověď c.
3)
Tabulové sklo patří do zeleného kontejneru (chemickým složením se blíží ke sklu
barevnému). Odpověď b.
Nápojové kartony
Nakupujeme v nich mléko, džusy, víno a jiné nápoje a říkáme jim jednoduše „krabice“.
Ročně jich každý z nás vyhodí 1-3 kg.
Polepy se připojily poměrně brzo k obcím, kde se třídí i nápojové kartony. Od loňského
roku se jednotlivá stanoviště kontejnerů na tříděný odpad rozšířila o černé popelnice
s oranžovým víkem.
Nápojové kartony jsou takzvané vrstvené obaly a skládají se ze tří materiálů: papíru,
hliníkové folie a polyethylenové folie a každý má svůj úkol. Papír (karton) dává obalu
pevnost a tvar. Polyethylen zajišťuje nepropustnost pro vodu i mikroorganismy.
Hliníková fólie chrání obsah před pronikáním světla.
Před vhozením do označené popelnice je vhodné obal vypláchnout, aby v něm nezůstaly
zbytky potravin a pak dobře sešlápnout, aby se „krabic“ vešlo do popelnice co nejvíce.
Plastový uzávěr není nutné odstraňovat.
Jak se recyklují nápojové kartony?
Recyklace „krabic“ od mléka, džusů nebo vína je možná dvojím způsobem. První
metodou je recyklace v papírnách, druhou je zpracování nápojových kartonů do
stavebních desek.
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V papírnách se zpracovávají stejně jako sběrový papír, tj. rozvlákňují se v rozvlákňovači
a využívá se z nich papírová složka, která činí až 75 % hmotnosti obalu. Papír, ze
kterého se nápojové kartony vyrábějí, má velmi dlouhá vlákna (vyrábí se ze
skandinávských speciálně pěstovaných stromů), je tedy velmi kvalitní a proto o něj mají
papírny velký zájem. Používá se pro výrobu nových papírových obalů, zejména
lepenkových krabic. Při využití této metody je odpadem polyethylenová a hliníková
fólie, která se využívá buď na výrobu tepla, speciálních palet, nebo se zpracovává
chemicky. U nás se recyklací nápojových kartonů zabývají papírny v Bělé pod
Bezdězem, Žimrovicích a v Tišnově.
Výrobu stavebních desek je možné považovat za 100% recyklaci. Nápojové kartony se
rozdrtí na malé kousky a pak se na speciální lince s přídavkem plniv při teplotách okolo
200 °C lisují do desek, které mají podobné použití jako sádrokartonové desky. Ale dá se
z nich vyrábět i veselý nábytek do škol. Takovouto linku naleznete v Hrušovanech u
Brna a s deskami se můžete setkat u vybraných prodejců stavebnin.
Otázky pro 6. kolo:
1) Jaká barva je vyhrazena pro sběr nápojových kartonů?
a)
modrá
b)
žlutá
c)
oranžová
2) Z kolika vrstev je nápojový karton složený?
a) z 1
b) ze 2
c) ze 3
3) Mají se před vhozením do kontejneru na tříděný odpad z nápojových kartonů
odšroubovávat plastové uzávěry?
a)
ano
b)
ne
c)
Kartony s plastovým uzávěrem se v žádném případě nesmí vhazovat do kontejneru
určeného na tetrapaky.
Správné odpovědi pošlete na známé kontakty: telefon 723 514 533 nebo e-mail
irena.liska@seznam.cz, využít můžete samozřejmě i poštovní schránku na OÚ. Termín je
do konce měsíce června. Nezapomeňte, že hlavní cenu (odpadkový koš na třídění odpadu
v domácnosti) získá ten, kdo v průběhu trvání soutěže zodpoví správně otázky
v největším počtu kol.
Po prázdninách se budeme podrobně věnovat bioodpadům.

Kulturní a sportovní akce
Kolovětrání 2009
Již druhé kolovětrání se uskuteční v neděli 21. června 2009. Odjezd cyklovýpravy bude
v 10 hodin od polepského hřiště. Cílem je letos zámek Kačina. Cesta povede většinou
po rovině po polepské cyklostezce na Šťáralku, do Starého Kolína, Svatou Kateřinu,
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Svatý Mikuláš a na Kačinu. Na cestě si uděláme zastávku (kolem 11 hodin) ve Starém
Kolíně, kde se nám představí mistr kušař a budeme si moci zastřílet kuší a lukem. Na
Kačině počítáme s časem na oběd v tamní hospodě a kdo bude chtít, tak s prohlídkou
zámku Kačina. Návrat je plánován do 17.00 hodin. Těšíme se opět na velkou účast a
příjemně prožitý den na čerstvém vzduchu. Snad nám bude počasí přát.
E.
Mačková

Mše svatá v kapličce
Tento rok si připomínáme 140. výročí polepské kapličky Cyrila a Metoděje. Na
polepskou pouť se v neděli 5. července 2009 od 15 hodin již tradičně uskuteční Mše
svatá.
E. Mačková
Zpráva z knihovny –
- půjčování o prázdninách
Jako každý rok, tak i letos bude v měsíci
červenci a srpnu knihovna otevřena 1x za 14
dní, a to:
červenec
1., 15. a 29. 7.
srpen
13. a 26. 8.
Od září se půjčují knihy již každý týden.
Navštivte naši knihovnu a udělejte si s knihou
hezkou dovolenou.
Knihovnice Hana Hrušková

Polepský fotbal
Fanouškům fotbalu přinášíme dosavadní výsledky zápasů odehraných v jarní části
soutěže:
TABULKA A
Rk. Tým
1. Polepy
2. Neratovice
3. Brandýs
4. Čáslav B
5. Zásmuky
6. M.Hradiště
7. Kouřim
8. Sokoleč
9. U.Janovice
10. Bakov
11. K. Hora
12. Zeleneč
13. Poděbrady
14. Rožďalovice
15. Chocerady

Záp
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

+ 0 16 8 4
16 8 4
16 6 6
14 6 8
13 6 9
11 10 7
13 4 11
13 3 12
11 7 10
12 3 13
11 5 12
10 6 12
7 8 13
8 3 17
6 1 21

Skóre Body
64:33
56
52:25
56
72:34
54
55:26
48
56:55
45
42:30
43
56:49
43
62:43
42
53:57
40
56:49
39
58:40
38
44:72
36
43:57
29
25:51
27
37:96
19
11

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

28

3

4 21

24:82

Záp
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

TABULKA - OP Dorost
Rk. Tým
Záp
1. Polepy
18
2. Č. Pečky
19
3. Týnec/nL
19
4. Krakovany
20
5. Sendražice
19
6. Žiželice
18
7. J. Lhota
19
8. Zásmuky
19
9. Radovesnice II
19
10. Konárovice
17
11. T.Dvory
19

+
21
12
11
11
11
10
11
10
8
8
7
7
6
5

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

1
8
6
7
9
10
12
11
10
12
13
13
12
14

Skóre Body
74:10
65
77:44
40
55:33
40
51:41
39
50:46
37
52:49
34
59:59
34
51:54
33
41:44
30
45:62
28
40:61
25
57:82
25
26:46
24
30:77
20

+
18
15
15
13
11
8
5
5
4
2
2

0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
3
2

0
4
4
7
8
10
11
13
14
12
15

Skóre Body
116:08
54
101:29
45
92:27
45
77:51
39
46:57
33
62:57
24
40:86
18
28:62
16
39:87
13
18:77
9
27:105
8

0 0 1
0 5
1 4
2 5
0 7
1 8
0 10
0 12
0 13

Skóre Body
133:06
42
57:32
33
56:23
31
55:27
26
35:41
24
36:60
19
13:64
12
16:80
6
5:73
6

TABULKA - OP Žáci
Rk. Tým
Záp +
1. Polepy
15 14
2. T.Dvory
16 11
3. Veltruby
15 10
4. Č. Pečky
15 8
5. N. Ves I
15 8
6. D. Chvátliny
15 6
7. Ratboř
14 4
8. Cerhenice
14 2
9. Sendražice
15 2
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Finále o přeborníka okresu mládeže se bude hrát 20.6. od 10:15 hodin žáci na hřišti
Nebovidy a 20.6. od 14 hodin dorost na hřišti Ratboře.
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