Listopad 2016
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Zatímco píšu slovo starosty a měl bych se soustředit, panuje u nás
doma čilý pracovní ruch. Manželka přemisťuje po domě věci, uklízí
vyklizené prostory, cídí okna i nábytek a posléze zase tu spoustu
věcí vrací na jejich místa. Když se ptám, jestli čekáme nějakou
vzácnou návštěvu, upozorní mne, že jsou za dveřmi Vánoce. Zase už
jsou tady! Sice ještě ne úplně, ale skoro. V neděli rozsvítíme náš
vánoční stromek, někdo zapálí první adventní svíčku a za čtyři týdny
se konečně dočkáme.
Do té doby je před námi ale spousta času a také hodně práce.
Kromě běžných záležitostí, které vyřizujeme na úřadě, budeme s
představiteli Kolína vyjednávat o podmínkách připojení kolínských
domku v ulici Zelená a v Havrdově zahradě na naši kanalizaci, snad
se nám podaří dokončit zadávací dokumentaci pro výběr
zhotovitele kanalizace, s architektkami budeme připravovat projekt
rekonstrukce předhospodí. A kromě toho se budeme věnovat i
přípravám na rozsvěcení vánočního stromu v Polepech a tradiční
vánoční zpívání.
Věřím, že si adventní čas užijete v klidu a pohodě, přijdete se
podívat na rozsvěcení vánočního stromu a na Štěpána si společně
zazpíváme u Vébrovy restaurace.

25.11. Svoz bioodpadu –
poslední v letošním
roce
27.11. Rozsvěcení
vánočního stromu
(od 16 hodin)
30.11. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
4.12. Mikulášská nadílka
na zámku Radim
12.12. Zasedání obecního
zastupitelstva (od 19
hodin)
14.12. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
26.12. Vánoční zpívání (od
17 hodin)
28.12. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)

S tradičním přáním pevného dobrého zdraví



Váš starosta Rostislav Vodička

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

Poděkování
 Děkujeme paní Marii Adamcové a paní Vlastě Nehasilové za výborné dýňové polévky, které nám
darovaly na akci Dýňohraní.
 Děkujeme za sponzorské dary firmě pana Josefa Košaty, které jsme rozdali jako ceny pro nejlepší
tanečníky na tanečním odpoledni se Suchdolankou.
 Děkujeme disciplinovaným sousedům, kteří tím, že odkládali velkoobjemový odpad do jednoho
kontejneru, uspořili naší obci zbytečné výdaje za cestu na skládku s poloprázdným kontejnerem.
I takové drobnosti jsou pro nás důležité, díky moc .
 Děkujeme všem uznalým návštěvníkům našich akcí za jejich dobrovolné finanční příspěvky.

Informace Obecního úřadu Polepy
S účinností od roku 2017 se v letní sezóně bude svážet komunální odpad jen 1x za 14 dní
S ohledem na značnou neekonomičnost svozů v lichých týdnech (např. přes prázdniny jel do Polep
svozový vůz pro pouhopouhých 5 popelnic) a zároveň pokles zájmu jednotlivých domácností o
každotýdenní svozy (17 domácností) zastupitelstvo rozhodlo od roku 2017 tuto službu nenabízet.
Co se změní? Pro většinu domácností nic. Domácnosti, které tuto službu měly objednanou, mohou
vzniklou situaci řešit dvěma způsoby – třídit odpad, aby jim objem popelnice dostačoval i pro 14-denní
cyklus, nebo si mohou přikoupit známku na další popelnici. Pro jakou variantu se rozhodnou, nám
mohou oznámit až na počátku příštího roku, kdy budou platit známku na popelnici.
Drobná změna čeká i domácnosti, které používají jednorázové známky – v letní sezóně (od dubna
do konce listopadu) budou muset sledovat, jestli je lichý, nebo sudý týden.
Kde v Polepech zastavují autobusy?
Opět jsme se setkali s problémem, že linkový autobus směrem do Kutné Hory nezastavil na otočce .
Věříme, že se jednalo o ojedinělý případ. Pokud tomu tak není, prosíme, abyste nás o svých
zkušenostech informovali.
Rádi bychom na tomto místě upřesnili, kde vlastně autobusy zastavují. Tak tedy:
Autobusy vždy zastavují na zastávce, která je označena označníkem (značkou zastávky autobusů).
Ve směru do Kolína se zastávka nachází u pomníku nedaleko kapličky. Ve směru na Červené Pečky a
Kutnou Horu zastavují linkové autobusy na otočce nedaleko hasičárny. Na stejném místě je nástupní
i výstupní místo pro linku č. 5 městské autobusové dopravy.

Jednou větou ...






Měření vlhkosti zdiva ve Vébrově restauraci proběhlo a už jsme získali i výsledky z laboratoře.
Celá zpráva byla předána komisi rozvoje obce. Momentálně se čeká na doporučení členů
komise, jak dál postupovat.
Ve Vébrově restauraci byla provedena oprava kleneb nad sklepem v budoucím výčepu.
Bude podána žádost o dotaci na pořízení biokontejnerů, kontejneru s hydraulickou rukou spolu
s traktorovým nosičem kontejnerů a kvalitním štěpkovačem.
Od nového roku budete moci třídit další odpad, a to použitý jedlý olej. Olej z fritování a
smažení nalijete do PET lahve, zašroubujete víčkem a odložíte do speciálně upravené popelnice
umístěné u kontejnerů na tříděný odpad. To vše zcela zdarma (pro Vás i pro obec).
Obec se bude finančně spolupodílet na opravě výlohy v hospodě.
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Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, nebyla nalezena žádná závažná
porušení pravidel. Pouze je nutné doplnit veřejnoprávní smlouvu s TJ na dotaci, kterou jim
obec ročně poskytuje ve výši 100 tis. Kč.
Majitelé kotlů na pevná paliva i majitelé krbových vložek by neměli zapomenout, že nejpozději
k 31.12.2016 musí mít platnou revizi tepelného zdroje.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
ze říjnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka prosincového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 17. prosince. Budeme
rádi za vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.
 Papír – každý pátek – 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 13.12.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – sudá středa 30.11., 14.12.; u týdenních a jednorázových svozů je to jasné – týdenní svozy mají nárok
na svoz ve středu každý týden, jednorázové svozy ve středu - pouze po výlepu
jednorázové známky
 Bioodpad – lichý pátek – 25.11. poslední svoz bioodpadu v letošním roce

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Polsko
Příspěvek od účastníků nákupního zájezdu činil 5 050,- Kč, faktura od dopravce zněla na částku
6 257,- Kč, doplatek z obecního rozpočtu byl 1 207,- Kč. Pro úplnost uvádím, že na jaře byl poměr
obrácený a do pokladny přibylo 855,- Kč.
 Dýňohraní
Výdaje na ceny do soutěže O největší dýni a na akci samotnou byly celkem 1 255,- Kč (sladkosti,
barva, květináčky, cibuloviny, zelenina). Na dobrovolném vstupném přítomní přispěli celkovou částkou
650 Kč. Doplatek z obecní pokladny byl v tomto případě pouze 605,- Kč díky sousedkám, které napekly,
navařily a nám darovaly.
 Taneční odpoledne se Suchdolankou
Na dobrovolném vstupném věnovali návštěvníci rovných 1 036,- Kč. Honorář pro celou 9 člennou
kapelu činil 6 000,- Kč, doplatek z obecní poklady tak dosáhl 4 964,- Kč.

Knihovna
Novinky z knihovny
Vánoce se kvapem blíží, a tak než začne ten pravý předvánoční shon je největší čas zastavit se v naší
knihovně pro nějakou hezkou knihu. Dvacet nových knižních titulů čeká jen na své čtenáře. Nechybí
novinky od vašich nejčtenějších autorů jako je Vlastimil Vondruška, Táňa Keleová-Vasilková, Daniell
Steelová, Nicholas Spargs, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Ivanka Devátá nebo Michal Viewegh či
Radka Třeštíková. Celý jmenný seznam autorů a názvů nových knih brzy najdete na webových
stránkách knihovny.
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Ještě jsem chtěla moc poprosit své čtenáře, až se budete věnovat předvánočnímu úklidu, podívejte
se, jestli vy nebo vaše dítko nemá v poličce zatoulanou vypůjčenou knihu z naší knihovny. Některé
výpůjční doby se u našich čtenářů protáhly i přes rok.
Děkuji moc a těším se na vaši návštěvu některou středu.
knihovnice Radka

Kulturní a sportovní akce
Taneční odpoledne se Suchdolankou
První listopadové sobotní odpoledne se sešlo na 20 zájemců o dechovku ve Vébrově restauraci.
Suchdolanka pana Josefa Košaty hrála 3 hodiny k tanci i poslechu. Velmi příjemné bylo překvapení
v podobě jablečného závinu od paní Zrůstové a ještě teplé makové buchty od Petra Ráce ze Zvonečku.
Přesto, že návštěvnost nebyl nijak závratná, dokázali přítomní vytvořit báječnou atmosféru. Kdo se
zúčastnil, jistě mi to potvrdí. Zpestřením celého odpoledne byla soutěž o nejlepší tanečnici, nejlepšího
tanečníka a nejlepší taneční pár, kterou navrhla pořádající kapela Suchdolanka a také darovala ceny
vítězům. Vítěze si volili sami přítomní a v kategorii nejlepší tanečnice musela být dokonce volba
dvoukolová, neboť 3 dámy získaly v kole prvním naprosto stejný počet hlasů.
A kdo si tedy odnesl ceny? Nejlepší tanečnicí přítomní zvolili paní Charvátovou, nejlepším
tanečníkem se stal jednoznačně Petr Rác ze Zvonečku a nejlepším tanečním párem zaslouženě
manželé Charvátovi. Gratulujeme!
A teď už k akcím, které nás teprve čekají:
Rozsvěcení vánočního stromu
Již tradičně se sejdeme první adventní neděli 27. listopadu v 16 hodin ve Vébrově restauraci ke
společnému rozsvěcení vánočního stromu v Polepech. Nejprve budeme s dětmi vyrábět ozdoby, pak
ozdobíme a nakonec náš stříbrňák společným odpočítáváním před Vébrovou restaurací rozsvítíme.
Za zvuků vánočních koled si budete moci kromě výroby ozdob koupit něco k oslavě či dekoraci
letošních vánoc nebo na památku na malém vánočním trhu, kterého se aktivně jako prodejce můžete
zúčastnit i Vy, místa je dost. Kromě toho si budete moci ozdobit perníček a při hrnečku svařeného vína
posedět a popovídat se sousedy ve vyhřáté Vébrově restauraci.
Laskavým a pracovitým hospodyňkám, které přinesou ochutnat vánoční cukroví, štrúdl nebo
vánočku předem moc děkujeme.
PS. Nezapomeňte na vlastní hrnečky, děkujeme .
Mikulášská nadílka na zámku Radim
Na neděli 4. prosince je objednaná mikulášská nadílka na zámku v Radimi. Společně odjedeme
autobusem z Polep z otočky autobusu, sraz je ve 14 hodin, prohlídka je od 15 hodin, máme slíbeno, že
bude otevřena i zámecká kavárna. Nadílka pro děti je zajištěna. Děti mají vstup do zámku i dopravu
zdarma, dospělí přispívají na vstup a autobus částkou 200,- Kč na osobu. Přihlášky i platba příspěvku
na obecním úřadu pouze do 27. listopadu.
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 26. 12. Polepské vánoční zpívání
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Sousedské recepty z Dýňohraní
Na akci s názvem Dýňohraní se nejen vyřezávaly dýně, ale i ochutnávaly dýňové mňamky. Přinášíme
pár receptů, které si žádali návštěvníci akce:
Dýňová polévka
1 kg dýně Hokaido i se slupkou
3 lžíce másla
1 střední cibule
1-2 stroužky česneku
asi 1 l vývaru (jakýkoliv)
1 lžička (i 1,5) mletého zázvoru, lze i čerstvý – je
lepší => 1 lžička mletého + asi 4 cm čerstvého
nastrouhaného na jemno
1 lžíce citronové šťávy
300 ml mléka (smetany = je jemnější)
sůl, pepř, bobkový list

- zpěnit na másle cibuli a česnek
- přidat dýni (kostky asi 2,5 cm) a dusit asi 3
min.
- přilít vývar a přivést do varu (kdo má rád
pikantní, přidá asi ½ feferonky – podle chuti)
- vařit asi 20 minut, odstranit bobkový list a
rozmixovat
- přidat mléko nebo smetanu a prohřát
- servírovat – navrch polévkovou lžíci kysané
smetany a sypat různými semínky (slunečnice,
lněné, sezam), nebo smažený hrášek

Dýňový koláč s ořechovou drobenkou
400 g polohrubé mouky
250 g pískového cukru
180 g másla
1 prášek do pečiva
3 vejce
mléko dle potřeby
200 g strouhané dýně pokapané rumem a 3
lžíce cukru

Drobenka:
200 g strouhaných ořechů
150 g piškotových drobečků
180 g másla nebo tuku
Vše v misce smíchat a rozdrobit
V míse utřeme máslo s cukrem, přidáme
strouhanou dýni, mouku smíchanou s práškem
do pečiva a vejce, přilijeme mléko a vše dobře
rozmícháme. Těsto nalijeme na vymaštěný
plech, posypeme drobenkou a upečeme.

Koláč z cukety
500 g cukety nastrouhat na jemno
500 g polohrubé mouky
400 g cukru
2 vejce
½ lžičky skořice
1 prášek do pečiva
2 lžíce kakaa
1 čokoláda na vaření
2-3 lžíce sekaných vlašských ořechů

Cuketu smícháme s cukrem a necháme vyslzet,
pak přidáme mouku, vejce, skořici, prášek do
pečiva a vše smícháme. Jednu polovinu těsta
nalijeme na vymazaný plech, do druhé poloviny
přidáme kakao a opět zamícháme. Nalijeme na
plech na první světlo vrstvu a v troubě
upečeme. Vychladlý koláč potřeme rozehřátou
čokoládou a posypeme sekanými ořechy.
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Společenská kronika
V listopadu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
89. narozeniny paní Emilie Zdeňková,
88. narozeniny paní Anna Pilná,
84. narozeniny pan Lubomír Holoubek
a 70. narozeniny paní Eva Zborníková.
Přejeme všem jubilantům
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.

Fotbalová tabulka
Výsledky a pořadí jednotlivých klubů po 15. kole - fotbalová tabulka byla stažena z internetu k 20. 11.:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klub
TJ Polepy
SK Sokoleč
TJ Klíčany
FK Bohemia Poděbrady
SK Kosmonosy
FC Horky nad Jizerou
FK PŠOVKA MĚLNÍK
TJ Sokol Luštěnice
FC Velim
TJ Jawa Divišov
SK UNION Čelákovice
TJ Kunice
TJ Záryby
FK KAVALIER SÁZAVA
FK Říčany
FK Dobrovice B

Z

V

15 12
15 12
15 9
15 10
15 8
15 8
15 9
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 5
15 6
15 4
15 3

R

P

0 3
0 3
0 6
1 4
0 7
0 7
0 6
0 8
0 8
0 8
0 9
0 9
1 9
0 9
0 11
0 12

S

B

47:25
46:25
37:16
25:18
36:25
27:22
32:32
25:26
29:26
26:33
29:37
23:24
22:29
21:34
19:34
15:53

35
34
29
28
27
27
24
24
22
19
19
18
17
17
11
8

P+ P2
2
0
3
0
1
5
0
0
2
0
2
0
1
1
2

1
0
2
0
3
4
2
3
1
0
1
2
1
0
0
1

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Irena Kučerová. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
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