Číslo VII-VIII
Červenec- srpen 2007

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V červenci oslavila paní Anna Skokanová
své 83. narozeniny.
V srpnu slaví pan Jiří Hrdlička 86. narozeniny a
paní Eva Varhánková 76. narozeniny
Přejeme oslavencům vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Bezdrátový rozhlas
Do výběrového řízení na dodání a zhotovení bezdrátového obecního rozhlasu, které obec
Polepy zveřejnila, se přihlásilo 5 firem. Jejich nabídkové ceny byly v rozpětí 326 tis. Kč
– 377 tis. Kč, nejvyšší nabídka činila 462 tis. Kč. Při výběru byla uplatněna tato
výběrová kriteria: možnost napojení na jednotný záchranný systém varování a
vyrozumění obyvatel (Hasičský záchranný sbor), reference, tj. hodnocení nabízeného
bezdrátového rozhlasu od uživatelů, kteří již s takovým zařízením a konkrétní firmou
mají zkušenosti a posledním neméně důležitým kritériem byla cena.
Po vyhodnocení nabídek byla jako nejlepší vybrána firma SOVT-RADIO s.r.o.
z Vodňan, která nabídla dodávku obecního bezdrátového digitálního rozhlasu za cenu
326 tis. Kč se záruční dobou 37 měsíců.
Jak jsme již informovali v některém z minulých čísel Polepskýcjh listů, získala obec na
tuto investiční akci dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 121 tis. Kč. Obec Polepy
tak zaplatí za nový obecní bezdrátový rozhlas ze svého rozpočtu 205 tis. Kč.
Zápůjčka nevyzvednutých kompostérů
K dispozici jsou nevyzvednuté kompostéry. Zájemcům jsou vydávány opět proti podpisu
smlouvy o zápůjčce, ale půjčovné je v tomto případě zpoplatněno. Jedná se o
symbolickou částku ve výši 200,- Kč/ks. Všichni, kdo mají zájem o druhý kompostér,
mohou přijít v úředních hodinách OÚ, nebo po domluvě se starostou či místostarostkou
kdykoliv. Na skladě je ještě 32 ks kompostérů.
Administrativní pracovnice: Po 14-20 hod., St 8-20 hod.
Starosta, místostarostka:
Po 18-21 hod., St 18-21 hod.

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515

www.obecpolepy.cz
oupolepy@volny.cz

Vodovod – III. etapa
Práce na hlavním řadu vodovodu i na přípojkách, které prováděla firma VSK, byly již
ukončeny. Na základě upravené dokumentace bylo ještě provedeno zokruhování
vodovodních řadů mezi ulicemi Zelená a Masarykova, k této skutečnosti byl podepsán
s firmou VSK dodatek smlouvy. V současné době se čeká na výsledky rozborů kvality
vody a poté bude následovat kolaudace díla.
Dokončením III. etapy bude celá naše obec napojena na veřejný vodovod. V této
souvislosti si dovolujeme předem upozornit všechny naše obyvatele, kteří prozatím
nevyužili možnost připojit se k inženýrským sítím, že po realizaci splaškové kanalizace a
po následné rekonstrukci povrchů místních komunikací, bude na přípojky k inženýrským
sítím, jež by vyžadovaly zásahy do komunikací, stanovena několikaletá stavební uzávěra.
Burza nepotřebných věcí – Polepáci sobě
V minulém čísle Polepských listů jsme Vás informovali, že obec připravuje na pátek 21.
září od 17 hodin na hřišti u horního rybníka „charitativní“ burzu nepotřebných věcí. Jak
bude celá akce probíhat?
1) V následujícím čísle Polepských listů (vyjdou v polovině září) uveřejníme seznam
věcí, které již nepotřebujete, je Vám líto je vyhodit a proto je nabídnete na burze.
Stejně tak uveřejníme i seznam věcí, o které máte zájem a o nichž jste
přesvědčeni, že by u někoho mohly zahálet a překážet. Aby mohly být tyto
seznamy vyhotoveny, prosíme všechny občany, kteří chtějí cokoli darovat, i ty,
kteří něco shánějí, nechť své návrhy i představy předají na obecní úřad (mailem,
SMS, list papíru), samozřejmě s telefonickým kontaktem na sebe. Organizační
pokyny a seznam nabízených i poptávaných věcí bude včas zveřejněn ve
vývěskách a na webu.
2) V pátek se všichni sejdeme u antukového hřiště u horního rybníka. Věci určené ke
koupi budou nabízeny anonymně – majitele budou znát jen „důvěryhodní“
zastupitelé. Pokud někdo bude mít zájem o určitou nabízenou věc, dohodne se s
pořadatelem burzy na ceně. Dojde-li k prodeji, bude tato dohodnutá cena
představovat výši daru obci Polepy. Na částku věnovanou obci bude vystaven
„darovací certifikát“.
3) V případě, že o jednu věc bude mít zájem několik kupujících, bude se dražit a
získá ji ten, kdo dá víc.
4) Věci, o které nebude ze strany nakupujících zájem, musí si vzít původní majitelé
zpět.
5) Po ukončení burzy se budeme společně bavit a opékat vuřty u táboráku.
Občerstvení zajistí na své náklady obec, tekutiny si přinesou návštěvníci burzy dle
vlastních potřeb a schopností.
Seznam dárců a výše jejich darů bude uveřejněna v Polepských listech v říjnovém čísle
(samozřejmě jen s jejich souhlasem). Nebudou uváděny nakoupené předměty.
Přineste, co již nepotřebujete a co ostatní mohou ještě využít, vy ostatní přijďte nakoupit.
Z výtěžku burzy vysázíme zeleň v obci, zajisté máte i vy své představy, o kterých
můžeme přímo na této akci společně diskutovat.
Pojďme se pobavit, pěkné počasí je objednané.
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Jednou větou ...
• Formou studentských brigád jsou zajišťovány úklidové práce v obci, stejně tak
jako zpevňování a rozšiřování stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad.
• Dodání kontejnerů pro bílé sklo a tetrapacky, o kterých jsme informovali na jaře,
od firmy EKOKOM bylo zaurgováno.
• Chodník na Masarykově ulici v úseku Píšovi –
Čechovi byl nově vydlážděn zámkovou dlažbou a
zároveň byl upraven tak, aby vyhovoval
bezbariérovému přístupu.
• Odpadkové koše byly instalovány na těchto místech:
polní cesta (u Krulišů), za hasičárnou, na asfaltovém
dětském hřišti u cvičné stěny, na mostě přes Polepku
proti Šafránkům.
• Obec dostala k dispozici člověka, který musí
odpracovat 300 hodin v rámci veřejně prospěšných
prací. Bude pracovat na dovyklizení třešňovky
(sekání trávy, vyklučení náletů) tak, aby byla připravena na podzimní výsadbu.
Máme objednáno cca 40 ks vysokokmenů původních odrůd ovoce (jablka, hrušky,
švestky, třešně).
• Podařilo se nám přesvědčit pana Pazderu, který umí zvonit na zvon v kapličce, že
bude tuto činnost pro obec a pro občany Polep na požádání vykonávat. Velmi si
toho považujeme, protože v současné době jen málokdo umí rozhoupat zvon ve
správném rytmu.
• Cena zapůjčení obecní multikáry činí 200,-Kč/den plus úhrada nákladů na palivo.

Polepy v soutěži Vesnice roku
Obec Polepy podala přihlášku do soutěže Vesnice roku takříkajíc „na poslední chvíli“,
nikoliv z důvodu, že bychom zapomněli, ale víceméně z okamžitého popudu - proč to
nezkusit? Nekladli jsme si vysoké cíle, chtěli jsme vědět, co soutěž obnáší a jediné, co
jsme si od soutěže slibovali bylo dát vědět, že v Polepech lidé nejen bydlí, ale i žijí.
Návštěva hodnotitelské komise v Polepech
Hodnotitelská komise, která navštívila naši vesnici 19. června, měla celkem 7 členů byli to zástupci středočeského kraje, dále pak zástupci oceněných vesnic z minulých
ročníků, ministerstva zemědělství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Naši
obec zastupoval starosta ing. Vodička, místostarostka Mgr. Mačková, členové
zastupitelstva ing. Kučerová a Jiří Král.
Každý člen hodnotitelské komise kladl dotazy zaměřené „na jeho oblast působení“ –
hned zpočátku padaly otázky převážně orientované na finanční záležitosti – kolik máme
školáků a kolik platíme za školu, kolik doplácíme na dopravní obslužnost, kolik obec
doplácí za svoz odpadu na jednoho obyvatele, jak vysoké mají Polepy daňové příjmy,
kolik hektarů lesa obhospodařujeme atd. – popravdě přiznáváme, že jsme museli sáhnout
po rozpočtu, protože přesná čísla nikdo z nás v hlavě nenosí. Pak už se ale otázky týkaly
všeobecných záležitostí – jak likvidujeme odpad (pochvala za kompostéry), jestli máme
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koncepci rozvoje veřejné zeleně, jaké spolky v obci existují a jak s nimi OÚ
spolupracuje, jestli jsme členem nějakého svazku obcí a jak funguje, které dotační tituly
využíváme,
proč
mají
Polepy
ve
znaku
papouška, kolik
máme
podnikatelů,
kolik má OÚ
stálých
zaměstnanců
atd., atd. Ale
nebyly to jen
dotazy
ze
strany komise, i
my jsme dostali
prostor
k prezentování
toho nejlepšího,
ať už se jednalo
o
investiční
akce,
fotbal,
výstavy nebo
jiné kulturní akce. Šlo v podstatě o celkem příjemnou diskusi, kdy jsme si vzájemně
sdělovali zkušenosti získané ve svém okolí. Obdiv komise sklízela samozřejmě nejstarší
část naší polepské kroniky.
Na závěr jsme ještě porotu provedli vesnicí – veřejná internetová stanice, knihovna,
spolková místnost, bývalý obchod, autobusové zastávky, kaplička, fotbalové a dětské
hřiště.
A jak to celé dopadlo?
Nakonec nesoutěžilo 49, ale pouze 46 obcí, protože 3 z přihlášených byly povýšeny na
městys. I tak byla pro nás konkurence veliká (škoda, že nejsme např. moravskoslezský
kraj – tam se do soutěže přihlásily jen 4 vesnice).
Jak jsme uvedli na začátku této zprávy; do soutěže jsme nešli s přílišnými ambicemi a při
vyhlášení vítězů, které se konalo 24.července v obci Kondrac, vítězi středočeského kola,
jsme museli uznat, že jsou vesnice, které žijí mnohem bohatším spolkovým životem než
Polepy. Kondrac má 460 obyvatel, z toho jich je 120 „u hasičů“, 120 „v Sokole“, mají
vlastní pěvecký sbor. O okolní krajinu pečují ve spolupráci se zemědělským subjektem,
využívají své polohy pod horou Blaník a vybudovali turistickou ubytovnu. Za tyto a další
aktivity si Zlatou stuhu Středočeská vesnice roku 2007 určitě zaslouží.
Ale rozdávaly se i stuhy jiných barev. Zelená (Veliš, BN) za péči o zeleň v obci, bílá
(Petrovice, PB) za práci s mládeží, modrá (Hlavenec, PH) za společenský život,
oranžová (Vlkaneč, KH) za spolupráci se zemědělským subjektem. Kromě stuh dostaly
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ještě další tři obce diplomy a deset obcí ocenění, všichni za své aktivity přispívající
k rozvoji venkova.
Návštěva starosty a místostarosty Polep v Kondraci a účast na vyhlášení středočeské
vesnice roku byla nejen společenskou záležitostí, ale byla i poučením do příštích let,
jakým způsobem a jakými akcemi lze společenský život v obci učinit ještě bohatším a
pro obyvatele přitažlivějším. I hejtman Středočeského kraje Petr Bendl ocenil práci
všech obecních samospráv a poděkoval za jejich práci pro středočeský venkov.
Nakonec bychom rádi vyslovili uznání všem spoluobčanům, kteří se snažili u příležitosti
návštěvy hodnotitelské komise úklidem svého nejbližšího okolí přispět ke zlepšení
vzhledu a čistoty obce a všem, kteří se aktivně podílejí na společenském dění v Polepech
a popřáli jim hodně elánu a sil. Vždyť nikde není psáno, že v některém z příštích ročníků
by nemohly být právě Polepy vyhlašovány jako vesnice roku Středočeského kraje.
I. Kučerová a R. Vodička

P.S. pro majitele internetového připojení: Podívejte se na webové stránky Kondrace
www.kondrac.cz – byly oceněny jako nejlepší v letošním roce - a ve fotogalerii jsou
snímky z vyhlašování cen soutěže Vesnice roku. Trpěliví z Vás najdou v plénu i oba
zástupce Polep, podobně jako na webových stránkách naší vesnice www.obecpolepy.cz.

Kultura
Mše svatá v kapličce
Ve čtvrtek 5. července se
v polepské
kapličce
opět
uskutečnila po 11 letech oslava
cyrilometodějského svátku. Mši
svatou sloužil farář z Uhlířských
Janovic Mgr. Josef Nerad.
V 10 hodin se v kapličce
rozezněly církevní písně a
modlitby. Mše byla sloužena i za
zemřelé občany Polep a jejich
rodiny.
Toto setkání asi
pětadvaceti
přítomných občanů proběhlo
velice příjemně. Po církevní
slavnosti si v klidu pohovořili a
možná i zavzpomínali na své známé, na tradice a plynoucí život v naší obci.
Velký dík patří p. Mejzrové, p. Skokanové, p. Štefancové a p. Pazderovi, kteří se podíleli
na úklidu a slavnostní výzdobě kapličky.
E. Mačková
Polepské posvícení
Kulturní komise ve spolupráci s fotbalisty připravuje na sobotu 15. září „Polepské
posvícení“. V současné době se dolaďuje program, o všech podrobnostech budou občané
informováni v prvním zářijovém týdnu.
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Sport
Fotbal
Fotbalovým fanouškům přinášíme rozpis podzimního kola krajské soutěže pro družstvo
Polep a okresní soutěže pro mužstvo Polep B.
1 B třída odd. C
Polepy

Sadská

SO

18.8.

17.00

Polepy

Jíkev

SO

25.8.

17.00

Tuchoraz

Polepy

NE

2.9.

17.00

Polepy

Kounice

SO

8.9.

17.00

Pečky

Polepy

SO

15.9.

16.30

Polepy

Velim

SO

22.9.

16.30

Loučeň

Polepy

SO

29.9.

10.30

Polepy

B.Podolí

SO

6.10.

16.00

Luštěnice

Polepy

SO

13.10.

10.30

Polepy

Libodřice

SO

20.10.

15.30

Tupadly

Polepy

NE

28.10.

14.30

Polepy

Vrdy

SO

3.11.

14.00

Rejšice

Polepy

SO

10.11.

14.00

Polepy B

Štíarský SK

NE

19.8.

17.00

Polepy B

Svojšice B

NE

26.8.

17.00

Cerhenice

Polepy B

SO

1.9.

17.00

Polepy B

Ratiboř B

NE

9.9.

17.00

Ratenice

Polepy B

NE

16.9.

16.30

Polepy B

N.Ves

NE

23.9.

16.30

Chvátliny

Polepy B

SO

29.9.

16.30

Polepy B

Pašinka B

NE

7.10.

16.00

Bečváry B

Polepy B

NE

14.10.

16.00

Polepy B

Nebovidy B

NE

21.10.

15.30

Kořenice

Polepy B

NE

28.10.

14.30

Polepy B

Vrb.Lhota B

NE

4.11.

14.00

Lošany

Polepy B

SO

10.11.

14.00

IV. třída skupina B
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