Leden 2016
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Začal nový kalendářní rok, nic zásadního se nezměnilo, každé ráno vstáváme, věnujeme se našim
pravidelným aktivitám, potkáváme většinou stále stejné lidi. Ale přesto se každoročně dostaneme k
tomu, že se snažíme předchozí rok hodnotit, podívat se, co se nám povedlo, co jsme měli udělat lépe.
A samozřejmě spřádáme plány do roku začínajícího.
Ani v hlavě starosty, místostarostky a dalších lidí, kterým není jedno, jak se nám v Polepech žije, to
není jinak. Přemýšlíme o tom, jestli platby za odpady jsou skutečně spravedlivé, jestli někomu
nezpůsobily nepřiměřené ekonomické problémy. Přemýšlíme o tom, jak vyřešit připomínky k projektu
kanalizace, abychom způsobili co nejmenší komplikace majitelům nemovitostí. Snažíme se co nejlépe
vybrat architekty, kteří nám poradí, jak upravit prostor před Vébrovou restaurací, kapličkou a
pomníkem. Hledáme dotační příležitosti a podáváme žádosti o dotace, abychom naše plány mohli i
realizovat.
Samozřejmě jsme se snažili také naplnit naše představy o tom, jak "žít spolu a ne vedle sebe". Myslím
si, že každý, kdo přijde na akce ať již pro děti, či pro dospělé, cítí, že Polepy nepatří mezi vesnice, v
nichž "chcípnul pes". Dříve jsme řešili problém, kde se sejít v případě špatného počasí. Díky dotaci na
zateplení Vébrovy restaurace zastupitelé našli vůli uvolnit z rozpočtu prostředky i na další práce
potřebné pro zprovoznění sálu, který nyní nabízí dostatečný prostor pro naše společná setkání. A
právě investice do vnitřních úprav jsou pro nás závazkem, abychom Vébrovu restauraci využívali co
nejčastěji.
Věřím, že během necelých tří roků, které zbývají do konce tohoto volebního období, se nám podaří
dokončit stavbu kanalizace, v souvislosti s tím upravit povrchy našich ulic, a možná i jejich uspořádání s
vytvořením parkovacích míst a zklidněním dopravy uvnitř obce. Budeme hledat cesty, jak ochránit
obyvatele okolo potoka před případnými povodněmi, jak zrekonstruovat veřejné osvětlení podél
potoka, jak snížit negativní důsledky dopravy na průtahu na život v obci. Ani s obtěžujícím hlukem z
kolínského obchvatu jsem se nesmířil. Pokusíme se vyjednávat s majitelem obchvatu o doplnění
protihlukových bariér, aby se obyvatelům obce alespoň trochu vrátil původní klid.
Obec nevlastní jen území mezi dopravními značkami začátek a konec obce. Vlastníme, a tím máme i
povinnost spravovat, celkem 242 hektarů území, do kterého patří například cesta údolím k Pašince,
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 9 – 12 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

cesta ke kolínskému kovošrotu, Berkova skála, část polních cest k Hlubokému Dolu i Nebovidům. Za
"rodinné stříbro" považuji malý lom uprostřed louky u Potřebské cesty nedaleko železničního viaduktu
u Hranic - nazývaný Amerika. Vlastníme i "Mrchoviště", bývalou třešňovku, stráně nad Bylinovým
mlýnem. Kdo neví, kde jmenované lokality leží, může se ptát starousedlíků a případně si k nim udělat
krátký výlet.
Mé sáhodlouhé popisování plánů má samozřejmě podtext. Ke spravování svěřeného majetku jsou
zapotřebí lidé. Nejen ti, kteří práci vymyslí, ale hlavně ti, kteří ji udělají. Největší podíl na udržování
vzhledu obce a drobných opravách má pan Linhart. Spolu s ním se velmi intenzivně podílí i paní
Czanková. Pokud oba pozorujete při práci, občas se musíte divit, jak mohou své tempo udržet celý den.
Třetí pracovní místo je již několikátým rokem obsazeno paní Herelovou. Všechna tři pracovní místa
nám dotuje úřad práce, jako takzvanou veřejně prospěšnou práci a i v letošním roce se nám zcela jistě
podaří finanční podporu od úřadu práce získat.
Kromě nich nesmím zapomenout na práci pana Lišky a pana Hypeše, aktivních důchodců ochotných
pomoci s odbornou prací a s řízením multikáry. Bohužel jsem se dozvěděl, že od letošního roku si
budeme muset najít někoho jiného, kdo by byl ochoten jezdit s obecní multikárou a vykonávat drobné
práce spojené s nakládáním a vykládáním materiálu. A tady je místo, abych se k Vám obrátil s prosbou.
Patříte-li k lidem, kteří by byli ochotni přispět svojí troškou k údržbě naší obce a chtěli občas pro obec
pracovat, rád Vaši nabídku využiji. Má prosba se netýká jen řízení multikáry. Dlouhodobě se snažím
najít někoho, kdo rád pracuje se dřevem a podobně, jako pan Liška pomáhá se "zámečnickými"
pracemi, by nám chtěl pomoci s "truhlařinou". Vždyť většina z nás stavěla své domy sama a tudíž je
mezi námi spousta šikovných lidí, někteří se možná doma i nudí... :-)
A také starost paní Štusové o naše obecní kozy si zaslouží veliké poděkování. Díky její každodenní péči
máme na obci zvířata, která některé děti ani neznají a která jsou při každé akci ve Vébrově restauraci
středem jejich pozornosti.
V předchozích řádkách jsem děkoval lidem, jejichž pomoc je viditelná na první pohled. Ale nesmím
zapomenout na naši knihovnici, paní Chroustovou, která každou středu odpoledne otevírá své
království plné knížek, o jehož existenci někteří z nás ani nevědí. A protože k malým venkovským
knihovnám patří nejen půjčování knih, ale i další aktivity probouzející společné trávení volného času,
velmi rád i jí poděkuji za její dětský kroužek, setkávání s důchodci ….
Kromě jmenovaných stálých spolupracovníků žijí v obci další, jejichž aktivity a pomoc poznáte, jen když
přijdete na akce pro veřejnost. Potkáte zapálené organizátory, kteří se o nás starají bez očekávání
odměny, odměnou je jim radost a spokojenost návštěvníků. Možná že si teď někdo řekne "já bych také
rád pomohl, ale nevím jak". Ne každý dokáže přijít a jen tak nabídnout svoji pomoc. Nepatříte-li právě
mezi extroverty, ale přesto cítíte, že byste občas chtěli "být u toho", neváhejte a ozvěte se. Jakkoliv.
Mailem, telefonem, na úřadu, na ulici... Budeme Vám za Vaši pomoc vděční.
Dnes jsem toho napsal spoustu, ale písmenka se na papír sypala v podstatě sama. Hlavně výzvy k
pomoci a spolupráci v sobě máme již dlouho a právě teď na začátku roku mi připadla jako patřičná.
Milí sousedé. Jako tradičně Vám všem přeji jen to dobré, pevné dobré zdraví a hodně radosti ze života
nejen v právě začínajícím roku.
Rostislav Vodička
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Poděkování
 Vánoční zpívání
Děkujeme pěveckému sboru ve složení: Olga Neumannová, Marie Jobbágy, Jana Darebná, Jan
Darebný, Tomáš Darebný, Anežka Mejzrová a Ksenia Kovaleva i hudebnímu doprovodu: kytara Jan
Darebný, kontrabas Jan Dousek, cajon Ladislav Dousek za přípravu a realizaci Polepského vánočního
zpívání.
Děkujeme také všem návštěvníkům za darované cukroví a finanční příspěvky, moc si toho vážíme.
 Dámy, pojďte se zaplést
Děkujeme Dáše Horové za její čas a ochotu se podělit o umění uplést si nákrčník bez jehlic jen na
prstech ruky, všem účastnicím pak za pohodově strávené odpoledne. Těšíme se na viděnou příště.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Termíny zasedání zastupitelstva, výborů a komisí, uzávěrka Polepských listů
Termíny zasedání zastupitelstva zůstávají zachovány i pro letošní rok. Zastupitelstvo se bude konat
pravidelně 2. pondělí v měsíci od 19 hodin na obecním úřadu s výjimkou prázdninových měsíců, kdy se
jednání zastupitelstva konat nebude.
Podle informací předsedkyně kontrolního výboru Mgr. E. Mačkové se tento výbor bude scházet
pravidelně každý měsíc poslední středu v měsíci. Finanční výbor ani komise rozvoje obce zatím o
termínech jednání neinformovaly.
Uzávěrka Polepských listů je pravidelně v sobotu po zasedání zastupitelstva. V ideálním případě listy
v elektronické podobě vycházejí hned následující večer, resp. noc, v papírové podobě následující
středu. Pokud se zpozdí elektronické vydání, je zpožděno i vydání v papírové formě. Příspěvky můžete
zasílat elektronicky na oupolepy@obecpolepy.cz.
I. Kučerová
Změna územního plánu Polep
Na základě žádosti soukromého investora rozhodlo zastupitelstvo obce o záměru změnit stávající
územní plán. Případné změny se budou týkat pouze pozemků, jejichž majitelé si požádají o provedení
změny ve využití pozemků. Jste-li majiteli pozemků a máte-li zájem na změně jejich využití – např. z
orné půdy na stavební parcelu, máte možnost si o změnu požádat. Návrh změny podáte na příslušném
formuláři, který je k dispozici na webových stránkách obce, případně k vyzvednutí na obecním úřadu.
Termín pro podávání návrhů je do 10. února tohoto roku, návrhy odevzdávejte včetně příloh
uvedených ve formuláři na obecním úřadu v Polepech.
Bližší informace Vám rád podám.
Rost. Vodička, starosta
Splašková kanalizace Polepy
V úterý 5. ledna byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na realizaci
splaškové kanalizace pro celou obec. Žádost vypracovala firma OLIVIUS.
V žádosti jsou mimo jiné uvedeny následující informace:
Zahájení výstavby – únor 2017, ukončení květen 2018, zahájení provozu červenec 2018. Rozpočet
celé stavby činí 56,3 mil. Kč, z toho příspěvek Unie 47,9 mil. Kč a 8,4 mil. Kč (15%) zaplatí obec z
vlastních zdrojů. S největší pravděpodobností bude obec žádat o úvěr, prozatím je v jednání zda to
bude ze Státního fondu životního prostředí nebo z některé z bank. Jednou z variant byl též záměr
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prodat hlavní řad plynovodu. RWE však vykupuje zařízení, kde jsou všechny přípojky aktivní, což
bohužel Polepy nesplňují.
Držme si palce, aby to tentokrát konečně s dotací na kanalizaci vyšlo.
I. Kučerová
Dotace na podlahu Vébrovy restaurace z FROM
Zastupitelé odsouhlasili, aby Obec požádala o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského
kraje opět na podlahu do Vébrovy restaurace. Předběžný rozpočet počítá s náklady na akci ve výši
řádově 800 tis. Kč. Obec bude požadovat z dotace krytí ve výši 75%, pokud by byla žádost o dotaci
úspěšná, bylo by zbývajících 25% uhrazeno z obecního rozpočtu, jedná se řádově o 200 tis. Kč.
Uvidíme, jestli budeme tentokrát úspěšní.
I. Kučerová
Rozpočet na rok 2016
V době, kdy budete číst tyto řádky, bude na světě návrh rozpočtu pro rok 2016. Rozpočet bude
sestaven jako vyrovnaný, či dokonce přebytkový, nepředpokládají se žádné výrazné změny oproti
rozpočtu na rok 2015.
S konkrétní podobou rozpočtu na rok 2016 se budete moci seznámit na úřední desce na webových
stránkách nebo v písemné podobě na vývěsce u obecního úřadu nebo na otočce autobusů.
Samozřejmě můžete k danému návrhu podávat připomínky. Předpokládá se, že bude rozpočet na
příštím zastupitelstvu, které se bude konat 8. února, schválen. Do té doby bude Obec hospodařit podle
rozpočtového provizoria.
I. Kučerová

Jednou větou ...











Čas do konce ledna máte v případě, že chcete platit daň z nemovitostí prostřednictvím SIPO, a
ještě jste neodevzdali vyplněný formulář na finanční úřad. Pokud chcete dál platit složenkou,
nemusíte dělat nic.
Poslední dokument chybí k tomu, aby mohl být spuštěn projekt na opravu horního splavu po
povodních. Teprve potom se bude moci podepsat Dohoda o poskytnutí dotace mezi Státním
fondem životního prostředí a Obcí Polepy a následně poté budou moci být zahájeny vlastní
práce.
Starosta ve spolupráci s kontrolním výborem a Obcí Pašinka bude řešit nezákonné odkládání
odpadků a bioodpadů ze zahrádek na Panské stráni na polní cestě mezi obcemi Pašinka a
Polepy.
S přihlédnutím k výsledkům ankety zastupitelé rozhodli o nesouhlasu s umístěním billboardu
v zatáčce na výjezdu z obce směrem na Červené Pečky, starosta bude kontaktovat stavební
úřad. V této souvislosti se omlouváme za nepřesnou informaci v prosincovém čísle PL, kdy jsme
uvedli, že se jedná o soukromý pozemek, správně mělo být uvedeno, že se jedná o pozemek
městyse Červené Pečky.
Na úřední desce byl zveřejněn záměr obce převést vlastnická práva k části pozemku parcelní
číslo 274/11 za dohodnutou cenu 5 603,88 Kč panu Jandíkovi. Cena je v souladu se znaleckým
posudkem.
Zimní údržbu chodníků, podobně jako v minulých letech, zajišťuje p. Abrahám. Prosíme, abyste
motorová vozidla neparkovali na chodnících, kde brání úklidu sněhu. Děkujeme za pochopení.
Obdobný problém mají svozová vozidla AVE, která zejména v Růžové ulici mají ztížené
podmínky pro svou práci v důsledku nevhodně zaparkovaných osobních automobilů. Každá
minuta „kukavozu“ navíc strávená v naší obci stojí cca 30,- Kč.
Uzávěrka příštího čísla Polepských listů bude v sobotu 13. února.
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Byly aktualizovány seznamy dětí, které dostávají Polepáčka. Pokud už jste lednový výtisk
Polepáčka neobdrželi a chcete ho dostávat i nadále, určitě se ozvěte a my to zařídíme.
O naše Polepské listy i Polepáčka projevili zájem v kolínském muzeu. Zajímají je především
nejstarší čísla Polepských listů.
Termíny svozu odpadů zůstávají (až na drobné výjimky) stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 20.1., 27.1., 3.2., 10.2.,17.2.
 Papír – každý pátek – 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 9.2.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní – 27.1., 10.2., 24.2., ostatní buď
jednorázově, nebo každý týden pro ty, kteří mají kombinovaný nebo týdenní svoz.
I. Kučerová

A zase ty odpady…
Jak dál s poplatky a známkami za popelnice
Na základě skutečně fakturovaných služeb ve druhém pololetí za svoz komunálního odpadu co do
množství odpadu i podle skutečně strávené doby posádky vozu nutné k vysypání popelnic byl
proveden výpočet poplatku pro rok 2016. Příznivou zprávou je skutečnost, že AVE nám nebude
zvyšovat ceny ani svozu, ani za uložení odpadu na skládce, a tak mohou zůstat ceny samolepek na
popelnice v loňské výši a potvrdilo se tedy, že ceny byly nastaveny správně. Ceny celoročních známek
jsou uvedeny v tabulce:
Objem
nádoby
110 až
120 litrů
240 litrů

Kontejner
1100 litrů

Četnost svozů

Výše poplatku
na rok 2016

52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)

3 190,2 210,1 600,4 970,3 440,2 480,20 720,14 350,10 360,-

Příspěvek pro
jednočlennou
domácnost
Neposkytuje se
1 450,1 060,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

Příspěvek pro
dvoučlennou
domácnost
Neposkytuje se
690,520,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

 Svoz komunálního odpadu od ledna bude probíhat jako doposud podle vámi zvolené velikosti
popelnice a četnosti svozu. I nadále jsou známky kontrolovány pracovníky AVE a např. nádoby se
čtrnáctidenním svozem budou opravdu sváženy jen v sudém týdnu.
 Pokud jste během fungování nového systému zjistili, že vám vybraná varianta nevyhovuje,
kontaktujte nás co nejdříve na OÚ a domluvíme změnu varianty vč. sepsání nového registračního
listu.
 Jestliže se vám vybraná varianta osvědčila, pak můžete jen zaplatit poplatek na letošní rok dle výše
uvedené tabulky a vyzvednout samolepku na obecním úřadu – to vše do konce února. Jakou
variantu jste zvolili na rok 2015, najdete na modré samolepce na vaší popelnici.
 Když zjistíte, že vám zbyly jednorázové známky na svoz bioodpadu (oranžové barvy), vrátíte je na
úřadě v okamžiku, kdy budete platit poplatek na rok 2016 a bude vám za ně poskytnuta sleva ve
výši 20 Kč na jednu známku.
5

 V případě, že vaše domácnost nevlastní žádnou biopopelnici, náleží vám bonus v hodnotě 275,- Kč –
o tuto částku budete platit nižší poplatek za popelnici, také v tomto případě bude lepší, když se
osobně zastavíte na úřadě.
 Ideální je zaplatit poplatek v hotovosti na OÚ a hned si odnést známku na popelnici. Můžete
samozřejmě zaplatit bankovním převodem a pro známku si přijdete do konce února. V případě, že
budete hradit bankovním převodem, nezapomeňte, prosím, uvést jako variabilní symbol číslo
popisné.
 Známku si vylepte ideálně na stejné místo, kde jste měli známku platnou pro předcházející rok,
ušetříme tak čas s hledáním platné známky pracovníkům AVE. Bude možné, že při velké zimě, se
bude známka hůře lepit, pak je třeba ji trochu ohřát dlaněmi.
 Jestliže vám zbyly jednorázové známky na svoz komunálního odpadu (modré barvy), ponechejte si
je, budou platit i v letošním roce, ale přepište si na nich rok 2015 na rok 2016 (ideálně černou
fixou).
 Lhůta pro zaplacení poplatku na popelnici pro rok 2016 je do konce února. Kdo nebude mít v březnu
vylepenou známku na popelnici, tomu odpad nebude vyvážen.
I. Kučerová

A jak to vidíte Vy?
V minulém čísle jste byli informováni, že na webových stránkách můžete vyjádřit svůj názor na to,
jestli má být vybíráno vstupné za děti, nebo jestli Vy osobně souhlasíte s umístěním billboardu
v zatáčce na výjezdu z Polep směrem na Červené Pečky.
Krátká informace pro ty, kteří nemají přístup na internet. V anketě týkající se vstupného byli jen 3
hlasující pro to, aby platili vstupné dospělí, ostatním nepřipadalo 30,- Kč jako významná částka, nebo
souhlasili s tím, aby se platilo za děti (celkem 24 hlasů), 1 člověk si myslí, že by mělo být vstupné
dobrovolné, 2 hlasující napsali, že kromě vstupného dávají ještě dobrovolné vstupné navíc.
Co se týče umístění billboardu, tak téměř 90% hlasujících, kterých bylo 27, nesouhlasí s jeho
umístěním na zmiňovaném místě, 2 hlasujícím jeho poloha nevadí a 1 si myslí, že se tam sice nehodí,
ale že rozhodnutí je závislé jen na investorovi.
V anketách je možné hlasovat i nadále.
I. Kučerová

Hospodaření obce
 Polepské vánoční zpívání
Na zpívání jsme vypili skoro 20 litrů domácího vánočního punče, 6 litrů svařáku, téměř 8 litrů moštu a
k tomu snědli 2,5 kg klobás, nespočet preclíčků a cukroví (obzvláště poptávané bylo to ve čtvercové
krabici s logem Hamé - foto na „rajčeti“, kdyby to četla autorka, ozvěte se nám, prosím, byli zájemci o
recept). Dále jsme natiskli 50 zpěvníčků z autorské dílny manželů Švarcových, pěvecký sbor vystupoval
bez nároku na honorář. A kolik nás to stálo? Výdaje na víno, rum, mošt, pomeranče, citróny a koření
plus klobásy byly celkem 1 541,- Kč, hrníčky stály 1 350,- Kč a zpěvníky 3 630,- Kč. Na příspěvcích od
Vás bylo vybráno celkem úctyhodných 3 464,- Kč, doplatek z obecní pokladny činil v tomto případě
3 057,- Kč.
I. Kučerová

6

Knihovna
Statistika za uplynulé období
V loňském roce bylo evidováno 74 čtenářů, z toho 14 dětských čtenářů do patnácti let. Knihovní
fond tvoří 3 157 knižních titulů, z toho 505 naučné literatury a 2 652 beletrie. V minulém roce bylo
nakoupeno 37 knih, vypůjčeno 200 titulů z Městské knihovny v Kutné Hoře a odepsáno z knihovního
fondu 560 knih. Vloni navštívilo naši knihovnu 596 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 766 knih, za což jim
patří veliký dík a věřím, že budou příznivci naší knihovny i v letošním roce.
Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Lyžovačka
V sobotu 30.1.2016 se uskuteční jednodenní lyžařský zájezd na hory - do Pasek nad Jizerou. Odjezd
je v 7:30 hod. z autobusové otočky v Polepech, návrat je plánován v podvečer. Pro polepské je cena
150 Kč na osobu, pro přespolní 200 Kč, děti do 15 let platí polovic. Skipas si hradí každý sám. V případě
zájmu se hlaste u Lukáše Převrátila – tel. 607 007 063, nebo na e-mailu lukas.prevratil@gmail.com.
Přihlašovat se můžete nejpozději do pátku 22. ledna. V případě, že se nepřihlásí dostatečný počet
zájemců nebo budou nepříznivé sněhové podmínky, zájezd bude zrušen.
Více informací k areálu a ceny skipasů najdete na www.skiregion.cz v záložce Paseky nad Jizerou.
L. Převrátil, I. Kučerová
Dětský karneval
Na neděli 21. února připravila Lenka Záhorová dětský karneval. Akce začíná v 15 hodin ve Vébrově
restauraci. Letos se můžete kromě tradičních soutěží a her těšit na vystoupení polepského tanečního
kroužku a také si budete moci zazpívat při kytaře se Sabinou Uxovou z Kolína. Pro děti je připravena
bohatá tombola. Vstupné pro děti 30,- Kč, dospělí zdarma, nebo pokud budou chtít ocenit
organizátory, tak dobrovolné.
I. Kučerová
Pletení z papíru
Další z tvořivých odpolední bude věnováno zase pletení, ale tentokrát se bude jednat o pletení
z papíru. Kurz se bude konat v sobotu 27. února od 14 hodin ve spolkové místnosti a každý z účastníků
si domů odnese vlastnoručně vyrobenou velikonoční ozdobu na dveře nebo do okna.
Co budete potřebovat? Špejli, nůžky, lepidlo v tubě nebo Herkules, letáky z Kauflandu nebo jiné
noviny, které dobře sají vodu. Pokud něco z toho nemáte, nezoufejte a přijďte, materiálu budeme mít
dostatek. Vstup je zdarma.
Nejprve se naučíme vyrábět ruličky, aby bylo z čeho plést, a pak se dáme do díla. Bude-li zájem plést
košíčky, obaly na květináče, tácy a ošatky, můžeme se na místě dohodnout na dalším pokračování
tohoto kurzu.
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Karnevalové veselí s Elvisem pro dospělé – v sobotu 12. března
 Velikonoční trhy – v neděli 20. března od 15 hodin
 Noc s Andersenem – pátek 1. dubna
 Hudební karneval podruhé
 Ukliďme Česko – sobota 16. dubna
 Čarodějnice – sobota 30. dubna
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Statistika za rok 2015
V lednovém čísle Vám obvykle nabízíme informace o vývoji počtu obyvatel v naší vesnici za uplynulý
rok. Výjimkou nebude ani leden 2016.
Počet obyvatel k 31.12.2014 byl 636, z toho bylo 333 mužů (52%) a 303 žen (48%). Z celkového
počtu pak bylo 81 dětí ve věku 0-14 let (13%). Průměrný věk byl 42,6 let.
V roce 2015 se do Polep přihlásilo k trvalému pobytu 28 občanů, odstěhovalo se 34 obyvatel.
Během roku nás opustili 3 občané a narodilo se 6 dětí. Pokud jsme správně počítali, měla obec
k 31.12.2015 celkem 633 občanů.
Jakmile zveřejní statistický úřad podrobnější informace za rok 2015, budeme Vás informovat
podrobněji.
I. Kučerová

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Pozvánka z Pašinky
Drazí přátelé, slyšte!
23. ledna v 19:30 hod. se sejdou NENICMOC, aby zahráli! Tentokrát žádný koncert ani bál, prostě jen
tak – posezení s kamarády Proto píši právě Tobě/Vám. Když přijdete, potěšení bude na obou
stranách. Místo konání je Vám již známé – Stará Škola na Pašince.
Těšíme se, Jitka a Pašiňáci a Nenicmoc

Společenská kronika
V lednu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
paní Ludmila Venkrbcová 70. narozeniny
a pan Josef Toška 87. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová

Došlo po uzávěrce
V neděli 17. ledna při společném pletení šál - nákrčníků jsme debatovali o každoročním zájezdu
nejen pro důchodce, resp. o jeho cíli. Padaly návrhy jet do Olomouce a na Svatý Kopeček, nebo do
Berouna a do Koněpruských jeskyní či na Karlštejn, anebo do Turnova na staročeské řemeslnické trhy
(ty se ale konají jen o víkendu), což by bylo možné spojit například s návštěvou zámku Sychrov nebo
Mnichovo Hradiště. Vloni byl doporučován výlet do parku v Průhonicích (lze objednat průvodce a
výklad trvá 1-1,5 hodiny) a spojit např. s návštěvou Konopiště …?
Možná Vás napadají úplně jiné lokality a jiné cíle, určitě nám dejte vědět, připíšeme je k těm
ostatním tipům a pak dáme hlasovat, o který výlet by byl největší zájem. Děkujeme všem předem a
těšíme se na Vaše tipy.
I. Kučerová
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