Červen - srpen 2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

5. 7.

Po poměrně dlouhé odmlce se Vám do rukou dostává další číslo
Polepských listů, ve kterých se pokusím shrnout dosavadní události,
pokusím se reagovat na některé "zaručené informace" a snad
nezapomenu na důležité události, které nás čekají.
První aktivitou, která se dotýká nás všech, je výstavba kanalizace.
Zhotovitel stavby - Výstavba sítí Kolín s námi má uzavřenou
smlouvu o dílo s termínem dokončení do 31. května 2018.
Vzhledem ke komplikacím, které se vyskytly v obou ulicích podél
potoka, jsme smluvně prodloužili termín do 31. července. V
současné době jsou, kromě jedné, dokončeny veškeré přípojky a v
některých ulicích již probíhá příprava na finální opravy povrchů.
Poskytovatel dotace finančně podpoří opravu komunikace pouze v
šíři výkopu, ostatní opravy je třeba uhradit z rozpočtu obce, v
některých částech obce je bude hradit zhotovitel.
S ohledem na finanční prostředky, které máme k dispozici,
nemůžeme opravit všechny ulice tak, abychom jezdili po krásném
hladkém asfaltu. Proto v ulicích, které nejsou příliš zatížené
dopravou, bude povrch proveden z živičného recyklátu spojeného
prostřikem emulzí, posypáním kamenivem a zaválcováním.
Zastupitelé k popsanému způsobu oprav komunikací přistoupili s
vizí postupných celkových oprav jednotlivých ulic v následujících
letech, při kterých se možná podaří uliční prostor přizpůsobit i
potřebám parkování. Rychlost, respektive termín oprav záleží na
naší úspěšnosti při získávání dotací a na stavu obecní pokladny.
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Napište si
do kalendáře 
Mše svatá,
od 10 hodin

15. 9. Posvícení od 11:00
------------------------------------11. 7., 25. 7, 8. 8. a 22. 8.
Svoz komunálního
odpadu
26. 7. a 30. 8.
Svoz
pytlového
tříděného odpadu
5. 7., 20. 7., 3. 8., 17.8.,
31. 8. Svoz BIO

Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 8 – 12 hod.
telefon 321 725 362
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
mobil 724 180 515
Do komunálních voleb v roce 2018 nebude funkce obsazena
www.polepy.rajce.idnes.cz
oupolepy@obecpolepy.cz

Se stavbou kanalizace jsou spojeny i další otázky, které kolují po vsi. Uvnitř listů na ně najdete
odpovědi.
Do konce července nejen že bude dokončena stavba kanalizace, ale do 31. 7. do 16.00 musí být
odevzdány kandidátky do komunálních voleb. Uteklo to jako voda a opět se o Vaši důvěru budou
ucházet lidé, kteří chtějí stát v čele naší vesnice. Doufám, že nejen stát v čele, ale hlavně pro vesnici
pracovat a dávat jí ze sebe to nejlepší.
Posvícení bude. To je odpověď na další z otázek, které v obci kolují. Začne podle již tradičního
scénáře 15. září v 11 hodin otevřením brány Vébrovy restaurace, na jejíž zahradě bude připraven stan s
posezením, k obědu přiveze pan Volný pečenou kachnu a k dobré pohodě zahrají kutnohorští
harmonikáři. Podrobný program včas zveřejníme. Nyní stačí, abyste si do kalendáře poznamenali 15.
září.
Na závěr mého slova Vám všem přeji pohodové prožití léta, co nejméně starostí a hlavně pevné
dobré zdraví.
Váš starosta
Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
Jednou větou…
Soukromé části domovních kanalizačních přípojek. Projektantka, paní Trnková, nás upozornila, že
stále ještě nemá plné moci od všech zájemců o společné podání žádosti o vydání územního souhlasu
pro zřízení soukromých částí kanalizačních přípojek. Vzhledem k blížícímu se termínu kolaudace
kanalizace a začátku napojování nemovitostí, žádáme ty, kteří ještě plnou moc nedodali o její vyplnění
a předání na obecní úřad nejpozději do 4. července. Po tomto termínu bude požádáno o vydání
územního souhlasu tak, abychom ho získali do konce prázdnin.
Pro připomenutí uvádíme, že vyřízení společného územního souhlasu pro přihlášené nemovitosti
obsahuje zpracování projektové dokumentace, získání potřebných souhlasů dotčených orgánů a
organizací, podání žádosti na stavební úřad, zaplacení správního poplatku a ve finále získání územního
souhlasu. Obec nabídla všem zájemcům vyřízení těchto nezbytných formalit za cenu 2.500,- Kč. Bez
územního souhlasu nebude možné napojit nemovitost na novou splaškovou kanalizaci. V dohledné
době dostanete do schránek smlouvy o finančním příspěvku na pořízení územního souhlasu ke zřízení
domovní kanalizační přípojky. Prosíme o vrácení jednoho podepsaného výtisku zpět na obecní úřad.
Napojování jednotlivých nemovitostí bude možné až po kolaudaci kanalizace, tedy předpokládáme,
že od září.
Posvícení. Letošní posvícení bude zřejmě bez zázemí sálu Vébrovy restaurace, neboť vítězný
zhotovitele svoji nabídku nakonec nepotvrdil a druhá firma v pořadí zatím nemá čas. I přesto akci parta
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tří lidí připravuje a počítá s variantou pod stany. Chcete-li se do příprav zapojit, ozvěte se. Určitě také
budeme v týdnu před posvícením potřebovat pomoc při stavění stanů, podia, výzdobě. Děkujeme za
nabídky.
Štěrkový záhon na otočce. Jak jsme avizovali v minulých listech, vysázeli jsme u nové plakátovací
plochy na otočce květinový štěrkový záhon. Věřím, že se rostlinky uchytí a vesnice bude zase
barevnější a veselejší.
Žádost o dotaci na další vybavení knihovny z fondů Středočeského kraje nebyla podpořena, přesto
paní knihovnice pořídí zařízení pro hlasité čtení knih. Kromě toho nakoupí společenské hry, abyste do
knihovny mohli přijít nejen pro knihy, ale třeba i na příjemné společenské setkání.
Od zájezdu nejen pro seniory do Kuksu a Babiččina údolí utekla již delší doba, ale kdykoliv na něj
přijde řeč, vždycky se dočkám spokojených reakcí, které mne utvrdí v přesvědčení, že takové akce mají
smysl. Máte-li tipy, kam jet příště, určitě se přijďte pochlubit se svým nápadem.
Ačkoliv jsme ho už oplakali, vrátil se k nám náš vodník Vavruch. Díky slušným lidem je zpátky
v Polepech.
Možná se k Vám již doneslo, že v Polepech máme zmrzlináře a třeba jste jeho studenou dobrotu i
ochutnali. Stánek má před Vébrovou restaurací, otevřeno by měl mít po dobu prázdnin denně od 11
do 18.30 hodin. Ovšem pokud je zima a prší, nemůžeme se divit, že zavře dřív.
Dešťová kanalizace v řadovkách se bude opravovat, čekali jsme na volné kapacity stavební firmy.
Konečně se podařilo najít novou administrativní sílu, její pracovní doba je uvedena v zápatí listů.

Zpráva spoluobčanům
Vážení spoluobčané.
Věnujte, prosím, pozornost této zprávě.
V pondělí 25. června došlo v době mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou dopolední k vykradení
rodinného domku v naší obci. Skupina nakrátko ostříhaných snědých mužů v automobilu
pravděpodobně zelené barvy zastavila před vyhlédnutým domem, využila toho, že majitel, který byl
doma a pracoval na druhé straně domu, nechal otevřená vrata do garáže, a bez zábran jeden z nich
vstoupil do domu, garáží a schodištěm prošel až do podkroví, kde v ložnici ukradl šperky. Stejnou
cestou se vrátil zpátky do auta a během krátké chvilky i se svými kumpány zmizel. Zloději využili
stavebního ruchu a pohybu většího množství cizích lidí po obci. Záležitost jsme probrali se
zhotovitelem kanalizace, který je přesvědčený, že jeho zaměstnanci na tomto nepříjemném incidentu
podíl nemají. Pokud jste si všimli podezřelého auta s ještě podezřelejší posádkou a jste schopni podat
informace vedoucí k jejich identifikaci, prosíme, ozvěte se. Nejlépe Policii ČR na tel. číslo 974 874 710.
Pokud budete mít pocit, že se po obci pohybuje podezřelá osoba či automobil, volejte bez váhání linku
158.
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Okénko do knihovny
Vážení čtenáři.
Poprvé se ve Vaší knihovně objeví audioknihy, které se přehrávají na MP3. Přehrávače ještě nemám
k dispozici, ale ve většině domácností jsou. Audioknihy budu půjčovat nejdéle na měsíc. V knihovně
mám seznam audioknih, které jsou v Kutné Hoře k dispozici. Sice jsou jen pro zrakově postižené, ale
vzhledem k tomu jak populace stárne a čtení je obtížnější nemusíte se připravit o nové zajímavé tituly,
nové spisovatele, nové knihy. V knihovně přibylo mnoho dalších zajímavých titulů nádherná kronika
20. století, knihy na procvičení kůry mozkové, jak si udržet zdraví v každém věku, aby záda nebolela,
italská kuchařka, beletrie pro malé i velké.
Chtěla bych požádat všechny čtenáře, kteří mají knížky půjčené rok a více, někteří dokonce rok a půl
aby je co nejdříve vrátili.
Výzva pro děti
Namaluj dětské hřiště, které by se Ti líbilo, obrázek přines do knihovny. Za nejlepší obrázek čeká
odměna.
Jarní procházka kolem Polepky
Jarní procházka kolem Polepky byla pěkná, i když letošní jaro bylo hodně rychlé, kvetlo posledních
pár sasanek, ale byly rozkvetlé orseje jarní, fialky a spousta dalších zajímavých rostlin. Procházka
nemusí být jenom jarní, kolem Polepky je krásně po celý rok.
Výlet pro nejen pro seniory
Výlet se vydařil. Kuks je nádherně opraven, krásná bylinková zahrádka, nádherná příroda kolem, ale
taky poutavý výklad průvodkyně, na které bylo vidět, že to dělá s potěšením. Pěkná procházka byla i v
Babiččině údolí. Počasí nám přálo, nebylo ani vedro ani zima, prostě počasí na pěknou procházku. Kam
příští rok, to už bude záležet jenom na Vašich přáních.
Obecné pravdy slavných
S blbejma nikdy nediskutujeme, jednak je to ztráta času a jednak jím tím prokazujeme laskavost, že
je vůbec bereme na vědomí. Jan Werich
Bejt chytrej, to je jedinej majetek, který ti nikdo nemůže vzít. Jan Werich
Hodně čti, přemýšlej, piš, aby ses uměl vyjádřit. Petronius
Marie Lelková, knihovnice

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