Říjen 2016
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Asi nejčerstvější událostí, která proběhla v naší obci, byly volby do
krajského zastupitelstva. V zářijových listech jsem Vás požádal,
abyste k volbám přišli a dali hlas starostovi Kolína, Vítu Rakušanovi.
V porovnání s republikovou účastí voličů jsme „zabodovali“. Přišlo
nás skoro 42 %, navíc hnutí STAN u nás získalo 58,57 % hlasů, což je
o jedno procento víc, než v Kolíně. Za sebe Vám děkuji a věřím, že
jsme přispěli k tomu, aby noví zastupitelé rozhodovali o krajských
záležitostech (a penězích) uvážlivě a hlavně spravedlivě.
Ale zpátky k životu u nás. Na posledním jednání zastupitelstva jsme
se rozhodli, že podáme žádost o dotaci na pořízení traktorového
nosiče kontejnerů, pěti velkoobjemových kontejnerů a
profesionálního štěpkovače. A to vše za účelem lepšího nakládání
nejen s bioodpadem. Za vsí bychom již neměli tvořit hromadu
kompostu a hromadu větví, ale průběžně by byl BIO odpad odvážen
do kompostárny. Dalším záměrem je nabídnout Vám možnost
odložení malého množství stavebního odpadu do obecního
kontejneru, stejně jako odložení větších kusů kovového odpadu.
Pokud z dotace pořídíme i štěpkovač, nabídneme štěpkování přímo
u Vašich zahrad a odpadne převážení „vzduchu“ na kompost za
obcí.
S likvidací odpadů souvisí i další novinka, kterou Vám chceme
nabídnout, a to sběr drobného kovového odpadu. Většina z nás si
ještě pamatuje „železné neděle“, které v Polepech pořádali
fotbalisté, a při kterých nakládali kovový odpad na traktorový vlek.
Náš záměr má trochu jiný rozměr. Nebudeme sbírat těžké železo,
spíše se snažíme ještě více snížit váhu odpadu směsného, který
končí v černých popelnicích. Nabídneme Vám možnost třídit
plechovky, kovové folie a lehký kovový odpad. Do každé
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz
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domácnosti poskytneme plastovou nádobu, kterou v určených dnech postavíte na chodník před dům.
My ji vysypeme a vrátíme prázdnou zpátky na chodník. Uvažovali jsme o pytlovém sběru, ale tím
bychom tvořili další odpad – použité roztrhané plastové pytle. Kromě toho si myslíme, že pytel není
příliš praktický ani pro Vás, neboť sám o sobě nestojí a spíš by v domácnosti překážel. Záměr sbírat
drobný kovový odpad vlastně vzešel i z požadavků našich spoluobčanů a z jejich občasné
nespokojenosti, že musí kovový odpad nosit až k obecnímu úřadu. Samozřejmě jsme se zamýšleli nad
možností umístit po obci kontejnery na kovový odpad, ale s ohledem na efektivnost takového řešení
(malá výtěžnost a vysoké náklady na vyvážení) jsme tuto variantu zavrhli. Stejně tak neuvažujeme s
umisťováním velkých popelnic po obci, neboť ty by mohly přilákat „sběrače kovů“, kteří by se časem
mohli přeorientovat i na jiné „komodity“. Tedy můžete v průběhu listopadu očekávat, že opět budeme
chodit po vsi a nabízet Vám tuto službu.
Ještě se vrátím k dotaci TPCA na pořízení zvukové aparatury. V sobotu 8. října jsme ve Vébrově
restauraci poslouchali vyprávění Petra Hirsche o jeho šestnáctitisícikilometrovém „vejšlapu“. Samotné
vyprávění doplněné překrásnými fotografiemi upoutalo snad každého v sále. Seděli jsme, ani nedutali,
a jen vnímali příběh člověka, který putoval ze Dvora Králové přes nejzápadnější cíp Evropy, přes Řím až
do Jeruzaléma. Pěšky, s batohem, s pomocí zcela cizích lidí a většinou úplně sám v cizích zemích. Ti co
přišli, určitě nelitovali. Ale kromě vlastního vyprávění a promítání přispělo k hlubokému zážitku i
kvalitní zvukové vybavení, reprodukující i občasné tiché vyprávění.
Od zážitků interiérových se dostanu k akci venkovní. Požádali jsme o dotaci na výsadbu stromků do
krajiny okolo Polep. Nadace ČEZ nám přislíbila 19 tisíc korun, za které doplníme stromky na mezi za
obecním kompostem a podél nové polní cesty u Potřeby. Termín sázení dáme včas vědět, abyste měli
čas nasadit rýče a lopaty, zalepit díry v konvích a mohli s námi vyrazit sázet. Předpokládám, že „sázecí
sobotu“ uspořádáme v listopadu. Těšíme se na Vás a vaše děti.
Oprava splavu postoupila do další administrativní fáze, získali jsme doporučení Agentury ochrany
přírody a krajiny a nyní jsme před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního
prostředí. Vzhledem k tomu, že se celá „papírová válka“ protáhla až do podzimu, vlastní práce na
opravě budou zahájeny v jarních měsících příštího roku.
Co se týká výstavby kanalizace, zatím jsme nepokročili ve výběru zhotovitele, a díky změně legislativy
budeme rádi, pokud soutěž vyhlásíme v listopadu.
Na závěr mi dovolte tradičně Vám popřát pevné dobré zdraví, dobrou náladu a ještě trochu
podzimního sluníčka.

Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Děkujeme paní Iloně Vávrové za vyprání ubrusů z Vébrovy restaurace po polepském posvícení
bez nároku na honorář.
 Děkujeme za dobrovolné příspěvky na besedě s cestovatelem Petrem Hirschem. Poprvé se nám
stalo, že jste o přestávce chodili svůj dobrovolný příspěvek zvyšovat a právem jste tak ocenili
zajímavou a poutavou přednášku. Velké poděkování patří i rodině Kuncových, že vzali na nocleh
poutníka Petra Hirsche … Díky moc .
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Výsledky voleb do krajského zastupitelstva

Informace Obecního úřadu Polepy
Svoz nebezpečného, elektroodpadu a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 12. listopadu u polepské hasičárny. V době mezi 9:30 a 10:30
budete moci odevzdávat zbytky barev, ředidel a olejů, hadry od oleje, olejové filtry, motorové a
převodové oleje, brzdovou kapalinu, nespotřebované postřiky k hubení hmyzu a chorob rostlin,
nespotřebované chemikálie a čisticí prostředky. Ve stejný den a ve stejný termín proběhne i odběr
elektroodpadu, kde můžete odevzdat domácí spotřebiče (fény, pračky, ledničky, televizory, rádia,
mikrovlnky a další), dále baterie a monočlánky, akumulátory, zářivky a výbojky.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude na křižovatce za hasičárnou přistaven v pátek 11.
listopadu, v řadovkách nad dětským hřištěm bude kontejner přistaven o týden později, tedy v pátek
18. listopadu. Do těchto kontejnerů patří nepotřebný nábytek (budeme rádi, když nám dáte vědět,
některé kusy např. sedacího nábytku bychom použili i ve Vébrově restauraci), podlahové krytiny a
sanitární technika.
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Absolventské místo
Jak víte, Petr Škvarka jako pomocný administrativní pracovník ukončil pracovní poměr na našem
obecním úřadu k 30.9.2016, kdy mu skončila podpora z úřadu práce. Požádali jsme proto úřad práce,
zda by nenabídl nového pracovníka – absolventa. Překvapila nás odpověď, že nemají vhodného
absolventa pro nabízenou práci u nás na úřadě. Proto se obracíme na Vás. Pokud byste věděli o
nějakém vhodném uchazeči o práci pomocného administrativního pracovníka, nechť kontaktuje přímo
úřad práce a dotáže se, zda vyhovuje podmínkám pro podporu absolventských míst. V případě, že
vyhovuje, může zavolat starostovi na tel. 724 180 515, kde se dozví další podrobnosti.
Venčení psů aneb proč je zamknutá brána nad hřištěm
Majitelé čtyřnohých miláčků chodí venčit na různá místa, většina se již naučila po svém psu uklidit, a
tak ani nepoznáte, že právě tam se venčilo. Jiní sousedé chodí venčit také, ale v tomto případě hned
poznáte, že páníček zapomněl pytlíček. A právě to bylo příčinou, proč se fotbalisti naštvali a uzamkli
bránu u kravína umožňující vchod na hřiště. Doufejme, že se podaří dojednat nějaký kompromis
akceptovatelný pro obě strany, aby bylo možné dál procházet libovolně a kdykoli přes hřiště aniž by
člověk čelil riziku, že se mu najednou budou klouzat boty ….

Jednou větou ...











Po peripetiích obec získala souhlasné vyjádření k žádosti o dotaci na opravu splavu. S ohledem
na vývoj počasí je předběžně s firmou Stavonel domluveno, že termín realizace opravy se
prodlužuje do 6/2017.
Zastupitelé souhlasili, aby se prostranství u OÚ zejména týkající se stání pro kontejnery na
tříděný odpad upravilo podle několik let starého návrhu Ing. arch. V. Nezmeškala.
Zastupitelé nepodpořili zájem společnosti Terra Group, která zabezpečuje elektronické aukce
na dodavatele energií plynu i elektřiny pro domácnosti, aby v naší obci uspořádala kampaň.
Měření vlhkosti zdiva ve Vébrově restauraci už proběhlo a nyní se čeká na výsledky
z laboratoře.
Zastupitelé odsouhlasili záměr požádat o dotaci z OPŽP na pořízení kontejnerů na bioodpad a
kovový odpad spolu s traktorovým nosičem kontejnerů a kvalitním štěpkovačem.
Starosta s místostarostkou vytipovali občany, kteří by mohli být nápomocni v případě
nenadálých život a majetek ohrožujících situacích. Vybrané jednotlivce ještě starosta
s místostarostkou navštíví osobně.
V nejbližší době se začne realizovat sběr kovového odpadu v domácnostech, podrobnosti viz
slovo starosty.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
ze říjnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka zářijového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 19. listopadu. Budeme
rádi za vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11.
 Papír – každý pátek – 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 1.11.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – sudá středa - 2.11.,
16.11.; 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 – 28.10. , 11.11., 25.11. (poslední svoz bioodpadu)
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Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Staropražské posvícení
Minule jsme informovali, že se celkem vybralo 25 972,- Kč. K tomu musíme připočítat sponzorské
dary, které letos dohromady činily rekordních 35 500,- Kč. Příjmy se celkově vyšplhaly na 61 472,- Kč.
Výdaje na posvícení byly následující: kapela Šmrnc včetně moderátora 21 700,- Kč, Trampoty 9 500,Kč, módní přehlídka 6 250,- Kč, sladké a slané pečivo do tomboly 4 173,- Kč, občerstvení pro účinkující
3 665,- Kč, zvukaři 3 000,- Kč, divadlo pro děti 3 500,- Kč, divadlo pro dospělé 3 000,- Kč, řemeslníci vč.
drobností do tomboly 1 370,- Kč, výzdoba 900,- Kč (nakonec rozdána v tombole) a drobný materiál
(barvy na poutače, sáčky a tašky, celofán, ubrousky, fixy) 1 110,- Kč. Celkové výdaje se vyšplhaly na
částku 58 168,- Kč.
 Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
Na besedu s cestovatelem přišlo kolem 25 návštěvníků, kteří na dobrovolném vstupném věnovali
rovných 1 110,- Kč. Honorář pro Petra Hirsche činil 2 300,- Kč, doplatek z obecní poklady tak dosáhl
1 190,- Kč.

Kulturní a sportovní akce
Rozpis cvičení – pozor - u power jogy došlo ke změně
Úterý 17:30 hodin formování postavy
Hana Pospíšilová fitko vedle hospody
Úterý 17:00 hodin cvičení na RHB míčích Alena Ptáčková
spolková místnost
Čtvrtek 19:30 hodin power joga
Věra Hofmannová fitko vedle hospody

50,- Kč
50,- Kč

Dýňohraní
Sejdeme se ve čtvrtek 27. října v 16 hodin ve Vébrově restauraci ke společnému vyřezávání dýní a
pak si společně zamlsáme na dýňovém rautu, kdy využijeme ochoty hospodyněk, jestli nám uvaří
nějakou tu dýňovou polévku či další dobroty z dýní. Bereme i koláče 
Pro děti budou připravené některé dýňové disciplíny. Kromě toho ještě vyhlásíme vítěze soutěže
pro děti O největší dýni roku 2016. Měření proběhne v sobotu 22. a v neděli 23. října.
Přijít mohou rodiče s dětmi i ostatní zájemci, nejprve budeme vyřezávat, pak si hrát a potom
ochutnávat, nebo oboje . Vstupné bude dobrovolné. S sebou si vezměte dýni, lžíci a ostrý nůž na
vyřezávání.
Taneční odpoledne se Suchdolankou
Na sobotu 5. listopadu plánujeme Taneční odpoledne se Suchdolankou pana Josefa Košaty.
Sejdeme se v 15 hodin ve Vébrově restauraci. Kdo nebude chtít tancovat, může přijít jen na kus řeči
s ostatními sousedy, nebo jen tak si přijít zaposlouchat živou muziku. Občerstvení bude jako obvykle
zajišťovat pan Pešek. Vstupné bude dobrovolné. Pokud někdo upeče štrúdl, bábovku nebo přinese pár
jednohubek, bude to určitě vítané překvapení .
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 27. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
 26. 12. Polepské vánoční zpívání
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Naši čtenáři nám píší …
Darujeme stříbrný smrk
Nabízeli jsme obci darem vzrostlý stříbrný smrk, obec ale nemá zájem, a tak zdarma nabízíme
jinému zájemci. Smrk je vysoký cca 4 m a vloni ho zahradníci připravili na přesazení přerušením
kořenů. Smrk je potřeba vyrýt a následně odvézt – ani na jedno nemáme mechanizaci. Zájemci se
mohou hlásit u Klepetků.
M. Klepetková

Společenská kronika
V říjnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
91. narozeniny pan Karel Kolář,
81. narozeniny pan Vladimír Lodinský.
Přejeme oběma jubilantům
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.

Fotbalová tabulka
Fotbalová tabulka byla stažena z internetu k 16.10.:
Pořadí

Klub

Z

V

R

P

S

B

P+ P-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

10
10
10
10
10
10
9
9
9
10
10
9
9
10
10
9

8
7
8
7
6
6
4
5
4
4
4
4
4
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
2
3
4
4
5
4
5
6
6
5
5
8
8
7

33:17
22:7
27:20
16:9
16:12
22:21
23:17
17:20
17:15
20:24
17:18
17:20
13:16
10:24
12:24
10:28

23
23
23
20
19
16
15
15
13
13
11
11
11
7
6
5

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

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

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.

6

