Prosinec 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Přiblížil se konec roku a s ním přicházejí Vánoce, které
považujeme za svátky klidu a míru. Věřím, že každý z nás si během
nich nalezne chvilku na zamyšlení nad tím, jak prožil končící rok,
vzpomene si na své blízké, kteří s námi již nejsou, a hlavně se na
chvilku zastaví a udělá si čas na své nejbližší. K Vánocům
neodmyslitelně patří ozdobený stromeček, dárky pod ním,
štědrovečerní kapr a v Polepech ještě Vánoční zpívání, na které
Vás všechny srdečně zvu.
Dovolte, abych Vám popřál za sebe, a věřím, že i za ostatní
zastupitele, příjemné prožití Vánoc, pohodu a klid a do příštího
roku co nejvíce radosti a úspěchů a samozřejmě pevné dobré
zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Rozsvěcení vánočního stromu
Veliký dík všem, kteří si zakoupili naše výrobky při rozsvěcení stromečku. Prodejem jsme získaly
894,- Kč.
Ještě větší poděkování patří polepským občanům, kteří na stejné akci dražili věci darované od
našich spoluobčanů i některých prodejců adventního trhu. Vydražená suma činí úctyhodných 1 704,Kč. Za dalších 290,- Kč si nakoupili výrobky dětí návštěvníci akce Vánoce na tvrzi, která se konala
v sobotu 12. prosince na nebovidské tvrzi. Celkem jsme tak získaly 2 888,- Kč, které budou použity na
nákup materiálu pro naše další tvoření v příštím roce.
Za holky tvořilky Radka Chroustová
Dovolte, abych se ke slovům paní Chroustové připojila i já. Chtěla bych poděkovat všem, kteří na
Rozsvěcení vánočního stromu přišli, dětem i dospělým, všem, kteří se připojili ke zdobení stromečku
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vlastnoručně vyrobenými vločkami, všem, kdo si nazdobili svůj perníček, všem, kdož přinesl ochutnat
něco ze svého cukroví (a že Vás letos bylo!) i těm, kteří přišli jen tak „pobejt“ se sousedy, přestože
venku celé odpoledne vydatně pršelo. Myslím, že sálem Vébrovy restaurace se nesla příjemná a
pohodová atmosféra.
Během odpoledne se také uskutečnila aukce. Z původně bláznivého nápadu vydražit marmelády
věnované jedné z našich sousedek se stala docela napínavá zábava napříč věkovými skupinami. Dražba
nebyla o tom, že by si obec nemohla dovolit nakoupit něco barevných čtvrtek a pár fixů s lepidlem pro
holky tvořilky. Bylo to o tom, že jsme Vám dali možnost radovat se z radosti druhých. A srdce na dlani
neměli jen ti, kteří dražili a vydražili, ale také všichni ti, kteří věnovali vlastnoručně vyrobený originál
do aukce.
Na tomto místě bych ráda ještě jednou poděkovala za štědrost všech, kteří se rozhodli přispět na
nákup materiálu tvořilkám z výtvarného kroužku. Nejvyšší příhoz měla paní Štěpánková, která pro své
syny vydražila půlmetrového anděla upleteného z papíru za neuvěřitelných 600,- Kč. Musím se přiznat,
že jsem dlouho neviděla v něčích očích tak velkou radost a nadšení jako u obou Štěpánkovic synů. Kéž
je anděl v domě Štěpánků dobrým patronem!
I. Kučerová
 Mikulášská nadílka
Přes 40 dětí si přišlo vyzvednout Mikulášskou nadílku, na kterou přispěli dva sponzoři:
Ovocné sady Bříství a výrobce limonád Koli. Moc děkujeme za dárky pro děti.

Zábavné odpoledne s čertem popletou připravila Lenka Záhorová, zdatně jí sekundovaly Bára
Pichlová a Jana Winklerová. Dámy, děkujeme. Mikuláše si zahrál Jaroslav Hájek a anděla ztvárnila
Karolína Lanková, technické a pomocné práce zastávali příslušníci rodiny Záhorovic, Kučerovic a Radka
Chroustová.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Splašková kanalizace – výběrové řízení
Starosta na jednání zastupitelstva informoval, že na výzvu k podávání nabídek k administraci
projektu splaškové kanalizace reagovalo 6 firem. Po otevření obálek 18. 11. a po vyhodnocení nabídek
bylo konstatováno, že 2 firmy nesplnily zadávací podmínky a ze soutěže byly vyřazeny.
Nejnižší cenu nabídla firma OLIVIUS ze Sokolova, která nabídla cenu 290 tis. Kč bez DPH. Zastupitelé
odsouhlasili, aby se administrátorem projektu stala společnost OLIVIUS. Podrobnosti z jednání jsou
uvedeny v zápise z jednání zastupitelstva.
I. Kučerová
Zhotovitel úprav prostranství před Vébrovou restaurací a okolí byl vybrán
V úterý 24. listopadu se uskutečnilo ve Vébrově restauraci veřejné setkání obou zhotovitelů
s občany nad zpracovanými studiemi. Sešlo se 13 občanů a 3 zastupitelé. Obě prezentace konečných
verzí studií jsou zveřejněny formou fotografií na rajčeti (www.polepy.rajce.idnes.cz), byly také
promítány na akci Rozsvěcení vánočního stromu.
Původně jsme mysleli, že zveřejníme anketu a zeptáme se občanů, která studie se jim líbila více, při
hlubším zamyšlení jsme ale dospěli k názoru, že jednak nebyl ani jeden projekt takový, kde by byly
kladně přijaty všechny návrhy (i z pléna jsme zaslechli, že se líbí z každého projektu něco) a jednak
jsme si uvědomili, že musíme nejdříve vybrat zhotovitele, se kterým budeme dále spolupracovat a
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jemu budeme všichni říkat své připomínky, požadavky a náměty. Další rozhodování bylo tedy
ponecháno na zastupitelích.
Jak to celé dopadlo? Pro Hejtmánkovy (otevřená stodola, lávka nad potokem, přestěhování
pomníku, socha s odpočívadlem v zatáčce u bříz na výjezdu obce směrem na Červené Pečky) byl 1
zastupitel. Pro dvojici Enochová – Homolková (multifunkční zídka před Vébrovou restaurací,
zpřístupnění koryta Polepky, prořezání zeleně a vybudování chodníku k domkům za zatáčkou na Č.
Pečky) byli 3 zastupitelé, zbylí 3 se zdrželi hlasování, protože se akcí spojených s návrhem a řešením
úprav prostranství před Vébrovou restaurací a v okolí nezúčastňovali.
Podrobnosti a argumenty, jak zastupitelé jednali a hlasovali, jsou uvedeny v zápise z jednání
zastupitelstva obce. Přes Vánoce se bude domlouvat další postup a v lednu Vás budeme informovat,
jak budou práce na konečné verzi studie pokračovat.
I. Kučerová
Aktuality z činnosti Komise rozvoje obce
Připravujeme Dlouhodobý plán rozvoje obce s výhledem do roku 2019. Kromě strategických a již
známých úkolů, kam patří realizace splaškové kanalizace, pokračování rekonstrukce Vébrovy hospody,
a to jak interiér, tak i venkovní prostory, vylepšení vzhledu obce apod., chceme zařadit i další úkoly,
jejichž realizací se zlepší život občanů Polep.
Obracíme se proto na vás, na polepské občany, kterým není život v obci lhostejný, a žádáme vás o
spolupráci při sestavování tohoto plánu. Posílejte, prosím, své nápady a náměty, co je třeba v obci dle
vašeho názoru řešit, to co by pomohlo vám, či vašim sousedům pro spokojenější život v Polepech. Vše
samozřejmě záleží na zajištění dostatku investic a sponzorů, také ale na ochotě občanů se zapojit a
pomoci. Své náměty dejte v písemné formě do schránky na obecním úřadě, zastupitelům, členům
komise, či zašlete prostřednictvím e-mailu na známou adresu oupolepy@obecpolepy.cz.
Předem děkujeme.
Za komisi rozvoje obce Jiří Novák
Dosavadní dlouhodobý plán obsahuje tyto akce. Nenašli jste v něm všechno? Napište nám!
Název akce, úkolu či námětu

Poznámka a upřesnění

1.

Vybudování kompletní splaškové kanalizace včetně
příslušenství a domovních přípojek

Vysoká důležitost - předpokladem
realizace je zajištění min. 80 % dotace,
předpoklad plnění 2016 – 2017

2.

Oprava a sanace opěrné zdi v lokalitě spodního
mlýna dle statického posudku a projektu

Vysoká důležitost, neboť hrozí rozšíření
a zhoršení stavu, bude realizováno z
rozpočtu obce, plnění I. pol. 2016

3.

Realizace projektu zvelebení obce v několika
etapách:
1) Venkovní prostory Vébrovy restaurace
 Sezení před restaurací
 Venkovní plocha se zdí, parkovištěm a
chodníkem k hlavní silnici
 Zahrada Vébrovy restaurace - přístřešek,
úprava stodoly, oprava zdi u potoka,
prostor zahrady
2) Prostory u rybníka - ohniště, přiléhající plocha pro
veřejné akce
3) Prostor před kapličkou

Dílčí, drobné projekty lze realizovat
průběžně i v rámci sousedských brigád.
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Většina projektů však vyžaduje značné
investice a jejich realizace závisí na
získání dotací a sponzorů.

 Vysázení okr. keřů, úprava okolí
 Zpomalení průjezdu obcí
4) Klidová zóna v zatáčce na Pečky (u bříz)
5) Rekreační zóna podél Polepky od mostku směrem
k dolnímu mlýnu
6) Fotbalové hřiště
4.

Rekonstrukce Vébrovy restaurace - 2. Část
a) Vstupní brána
b) Podlaha a přísálí

Vstupní bránu možno naplánovat na rok
2016 s tím, že bude realizována
svépomocí za řízení stavebního
specialisty. Podlaha samozřejmě
vyžaduje sponzora. O dotaci bude
požádáno opět v roce 2016.

5.

Realizace sběrného dvora

Úpravy současného, zvážit nové
prostory a rozšíření o kontejnery na
sutiny, elektroodpad, kovy apod.

6.

Hřiště pro seniory

Možno řešit i v areálu zahrady Vébrovy
restaurace

7.

Realizace protipovodňových opatření v obci na
základě zpracovaného projektu
a) Kritické povodňové lokality
b) Šachta u Králů
c) Rozšíření kritických míst Polepky

Doporučujeme nejdříve zpracování
komplexního řešení či projektu
protipovodňových opatření, aby
jednotlivé, dílčí úpravy nezpůsobily
problémy někde jinde.

8.

Rozšíření pouličního osvětlení do míst nových, či
nedostatečně osvětlených

Realizace na základě požadavku a
připomínek občanů

9.

Opravy povrchu komunikací, ulic a chodníků,
veřejných ploch

Realizace až po dokončení všech
přípojek splaškové kanalizace

10.

Řešení kritických parkovacích míst v obci
dle připomínek občanů.
Jde o lokalitu v ul. Pašinecká apod.

Realizace přinese zvýšení bezpečnosti
provozu v obci a spokojenost občanů

Odměny aktivním občanům
Každý rok jsou odměňováni aktivní občané. Jsme si vědomi, že se jedná v mnoha případech o
odměnu symbolickou, protože čas a úsilí, které dané aktivitě věnují, se nedá přepočítávat na peníze.
Vzhledem k tomu, že oproti minulému roku došlo k úspoře výdajů na kulturu, resp. nebyly nakupovány
služby, ale více jsme se soustředili na „domácí“ zábavu, mohly být vyplaceny následující odměny:
6 000,- Kč Lenka Záhorová za přípravu a organizaci akcí pro děti i pro dospělé (je obvykle hlavním
organizátorem) a za zajišťování sponzorských darů
2 000,- Kč Radka Chroustová za přípravu a organizaci akcí pro děti a pro dospělé, občasné tvoření pro
dospělé
1 200,- Kč Lukáš Převrátil za přípravu propagačních letáků a pomoc při organizaci akcí
800,- Kč Jana Procházková za pomoc při zajišťování akcí pro děti i pro dospělé v 1. pololetí
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300,- Kč
300,- Kč
2 500,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč

Jaroslav Hájek za pomoc při zajišťování akcí pro děti
Karolína Lanková za pomoc při zajišťování akcí pro děti
Karel Nebesař za údržbu dětského hřiště
Alena Ptáčková za vedení cvičení na RHB míčích (každý týden)
Marcela Přibylová za cvičení s ženami (každý týden)
Lenka Záhorová za vedení tanečního kroužku pro děti (každý týden)
Radka Chroustová za vedení kroužku tvoření pro děti (1x za 14 dní) a Noc s Andersenem

Celkové výdaje na odměny 20 100,- Kč schválili zastupitelé na prosincovém zasedání 6 hlasy, 1 se
zdržel.
Pro úplnost uvádíme přehled příjmů a výdajů na kulturu, volný čas dětí a mládeže a na ostatní
zájmovou činnost letos a v loňském roce. Letošní údaje prozatím nezahrnují náklady na vánoční
zpívání:
Porovnání příjmů a výdajů na kulturu
§ 3399
§ 3421
§ 3429

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Celkem
Doplatek z obecního rozpočtu

2015*
příjmy
výdaje
70 283 108 595
13 303
18 882
10 050
17 175
93 636 144 652
51 016

2014
příjmy
výdaje
96 145 197 319
4 700
5 351
16 455
100 845 219 125
118 280

* stav k 7.12.2015

Odměny
náklady na vánoční zpívání (pravděpodobně budou nižší)
celkový doplatek z obecního rozpočtu v roce 2015 (odhad)
úspora proti roku 2014 (odhad)

20 100
10 000
81 116
37 164

I. Kučerová

Bezpečný Kolín
Chcete se v Kolíně vyhnout místům, kde je vyšší kriminalita? Nebo jste byli svědky nějakého
podezřelého či nebezpečného jednání jiných lidí? Navštivte webové stránky www.bezpecnykolin.cz
(odkaz najdete i na našich webových stránkách v levém sloupci v sekci rychlé odkazy).
Na webových stránkách projektu můžete nahlašovat trestnou kriminální činnost, sledovat mapu
kriminality, podívat se na nejrizikovější místa dopravních nehod nebo si prohlédnout statistiku
kriminality v Kolíně či se dozvědět, kde bude policie měřit rychlost a spoustu dalších užitečných
informací týkajících se bezpečnosti občanů.
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.
Doasfaltováním byla upravena výška obrubníku na otočce tak, aby autobusy mohly zastavovat
k pohodlnému nastupování a vystupování cestujících do a z autobusu.
Stávající ČOV byla zajištěna proti nepovolaným osobám oplocením.
Zastupitelé souhlasí s napojením 7 nemovitostí z nové zástavby na budoucí splaškovou
kanalizaci. Jedná se o parcely po levé straně při vjezdu do Polep od Kolína.
Komise rozvoje obce vypsala výběrové řízení na projekt Oprava opěrné zdi, která se zřítila pod
dolním mlýnem a zároveň byla vzniklá škoda nahlášena pojišťovně.
5


















Komise rozvoje obce navrhla opravit dlažbu politou barvou u zastávky autobusů u pomníku
předlážděním. Práci provedou Ing. Novák a p. Čech do konce března 2016.
K tomu, aby mohl být spuštěn projekt na opravu horního splavu po povodních, ještě chybí
některé nové dokumenty či vyjádření státních institucí. Jakmile bude mít obec všechny
požadované dokumenty, bude se moci podepsat Dohoda o poskytnutí dotace mezi Státním
fondem životního prostředí a Obcí Polepy. Následně poté budou moci být zahájeny vlastní
práce.
Zastupitelé nenavrhli žádný projekt, na který by obec zažádala o dotaci z grantu Partnerství pro
Kolínsko. Místostarostka navrhovala znovu zažádat o dotaci na podlahu ve Vébrově restauraci
nebo na pořízení venkovního hřiště pro dospělé. Vzhledem k tomu, že loni byl projekt na
podlahu neúspěšný, starosta navrhl zažádat o dotaci na nákup podia, osvětlení a zvukové
aparatury. Zastupitelé souhlasili za podmínky, že výsledná spoluúčast obce nebude vyšší než 25
tis. Kč.
Zimní údržbu chodníků, podobně jako v minulých letech, bude zajišťovat p. Abrahám.
Na žádost jednoho z obyvatel Společenství vlastníků čp. 236 Polepy („kravín“) vyslovili
zastupitelé souhlas s umístěním zrcadla a jeho možném napojení na veřejné osvětlení v případě
vyhřívání.
Od 1.1.2016 bude na návrh zastupitelů pobírat knihovnice paní Chroustová měsíčně 1 200,- Kč
čistého (1 425,- Kč hrubého) namísto současných 680,- Kč (800,- Kč hrubého). O původním
návrhu starosty na zvýšení odměny z důvodu nízkého ohodnocení v porovnání s ostatními
obecními knihovnami stejné velikosti na 1 500,- Kč hrubého měsíčně se nehlasovalo.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl projednán rozpočet na rok 2016, bude Obec počínaje
1.1.2016 hospodařit podle tzv. rozpočtového provizoria až do schválení rozpočtu.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2015 (viz zápis).
Na začátku prosince proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Byly zjištěny 2
formální chyby nezávažného charakteru (podrobnosti viz zápis)
Oslovená pedikérka bohužel mění zaměstnání a není jisté, zda bude mít čas, přijet do Polep.
Proto byly osloveny další, od kterých ale prozatím nemáme zpětnou vazbu, zda by měly zájem
u nás danou službu poskytovat. Nabídka obce ale platí, pokud je mezi vámi někdo, kdo máte již
vyzkoušenou pedikérku a jen byste chtěli mít možnost ošetření v prostorách fitka vedle
hospody tak, abyste se vyhnuli návštěvám ve Vaší domácnosti, domluvte si na obecním úřadu
zapůjčení klíče od fitka minimálně 2 dny předem na telefonu 321 725 362 nebo 722 937 844.
Benešova pojízdná pekárna na přelomu roku bude jezdit v obvyklém čase, ale jen v pondělí –
tedy 21. a 28. prosince. Od 4. ledna zase bude jezdit pravidelně v pondělí a ve čtvrtek.
Uzávěrka příštího čísla Polepských listů bude v sobotu 16. ledna.
I. Kučerová

A zase ty odpady…
Během vánočních svátků bude svoz komunálního odpadu probíhat podle svozového plánu beze
změn, tj. ve středu 23. a ve středu 30. prosince v závislosti na Vámi vybrané variantě.
Analýza variant
Ke svozu komunálního odpadu se přihlásilo přesně 200 domácností (všechna čísla popisná nejsou
obsazená), z toho je jedno společenství vlastníků.
Více než polovina domácností zvolila svoz 1x za 14 dní po celý rok, téměř čtvrtina si vybrala
kombinovaný svoz – v létě 1 x za 14 dní, v zimě každý týden. V poslední čtvrtině domácností jsou ti,
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kteří potřebují svážet každý týden a
z druhého konce ti, kterým stačí svážet
popelnici méně než 1 x za 14 dní a
chalupáři, kteří svoz využívají sezónně.
I. Kučerová

Frekvence svozu
52 svozů (1x týdně)
36 při kombinovaném svozu
26 svozů (1x za 14 dní)
Jednorázově (dle potřeb poplatníka)

Počet domácností
24
45
113
18

Jak dál s poplatky a známkami za popelnice
Podle předběžných propočtů a odhadů dojde v příštím roce k navýšení cen poplatků za svoz
směsného komunálního odpadu maximálně o 10%. Co se týče nastaveného známkového systému,
jsme přesvědčeni, že přispěl k nastavení spravedlivějšího řádu oproti předchozímu stavu, kdy platili na
osobu všichni stejnou částku, ať třídili, či netřídili.
Pokud vám zbyly jednorázové známky na svoz komunálního odpadu (modré barvy), ponechejte si
je, budou platit i v následujícím roce, ale přepište si na nich rok 2015 na rok 2016 (ideálně černou
fixou).
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
(pravděpodobně ve výši 20 Kč na jednu známku, ale toto ještě nebylo schváleno zastupitelstvem).
V případě, že vám zvolená varianta na druhé pololetí roku 2015 nevyhovuje a rádi byste ji změnili,
prosím, kontaktujte nás nejpozději do konce února. Pokud nás nebudete kontaktovat, budeme to
chápat tak, že vám stávající smluvená varianta vyhovuje a že ji nechcete měnit.
Poslední únorový den je také dnem, kdy budete moci nejpozději zaplatit poplatek za popelnici na
rok 2016. Do doby než budete mít zaplaceno a budete mít nalepenou novu známku, budou vám
popelnice sváženy ve stejném režimu jako doposud, tj. pokud máte zakoupenou variantu týdenní nebo
kombinovaný svoz, bude se vám svážet odpad týdně, máte-li zaplacenou variantu 1x za 14 dní bude
vám popelnice svážena jen v sudém týdnu.
I. Kučerová
ZÁVĚR – definitivní ceny pro jednotlivé varianty svozu směsného komunálního odpadu budou
zveřejněny až v lednových Polepských listech, ale prosím, počítejte s tím, že poplatek za popelnice
bude muset být uhrazen už do konce února. Do té doby Vám budou popelnice sváženy podle
dosavadních pravidel. Děkujeme za pochopení. Budete – li potřebovat jednorázové známky, máte
možnost, si je od 4. ledna zakoupit na OÚ v době úředních hodin.
I. Kučerová
Soutěž My třídíme nejlépe
Soutěž v třídění odpadů vyhlašuje každoročně Středočeský kraj a ukazuje, která z obcí umí vytřídit
nejvíce kg plastů, papíru a skla na 1 obyvatele, další body získává obec za třídění kovů či nápojových
kartonů, nebo za hustotu sítě kontejnerů na tříděný odpad. Hodnotícím obdobím je vždy 1 rok, a to 4.
čtvrtletí předcházejícího roku a 3 čtvrtletí aktuálního roku.
Nejlépe v kolínském okrese třídí v kategorii obcí s počtem obyvatel 500 až 1999 obec Tuklaty
(235,52 bodů), následují Tatce (204,38 bodů) a hned třetí nejlepší v okrese jsou Polepy se ziskem
189,15 bodů, v celkovém pořadí obcí středočeského kraje se Polepy umístily na 49. místě. Oproti
minulému roku jsme si sice pohoršili, neboť jsme se vloni umístili na 26. příčce, ale kraj změnil oproti
minulému roku podmínky soutěže a není zveřejněno jak ….
Dovolte, abych na tomto místě poděkovala všem občanům, kteří poctivě třídí a přispěli tak k
našemu krásnému umístění. Netřídíme přece pro body, ale proto, že se chceme chovat rozumně.
I. Kučerová
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Bilancujeme rok 2015
Zastupitelé byli na posledním zasedání požádáni, aby jednotlivé komise zhodnotily uplynulé období
formou příspěvku do Polepských listů. Co se nám podařilo a co ne?
 Pohled místostarostky
Tentokrát se nebudu rozepisovat příliš podrobně, jde jen o shrnutí. S detaily jednotlivých kroků a
rozhodnutí jste byli seznamováni v průběhu roku, buď osobně na veřejných setkáních (odpady nebo
úpravy předhospodí) nebo písemně v Polepských listech. Co se podařilo?
- Zavést nový systém poplatků za odpady (více platí ti, kteří služby více využívají, nemáme
neplatiče), snažíme se optimalizovat výdaje na svoz tříděného odpadu
- Byly zakoupeny nové webové stránky (můžeme si sami vkládat příspěvky a informace, upravovat
menu, rozesílat novinky na e-maily, modul pro seniory umožňuje čtení nahlas, průměrná denní
návštěvnost je 43 – 45 lidí, od konce května, kdy byly stránky poprvé spuštěny, už byly zobrazeny
více než 15 tisíckrát), dále byl založen facebookový profil obce (v současné době má rovných 100
přátel)
- Zpracováváme si sami Polepské listy, ti, kteří je mají v elektronické podobě, je dostávají s 3denním předstihem, obnovili jsme Polepáčka pro děti a podle počtu soutěžících v poslední době
se zdá, že má větší úspěch než před lety a to nás těší
- S pomocí několika nadšenců se daří držet na poměrně vysoké úrovni kulturní a společenské akce,
byť neexistuje žádná kulturní komise
- Otevřeně informujeme o hospodaření obce i o přijatých rozhodnutích (zápisy ze zastupitelstva
s průběhem jednání a s informací, jak kdo hlasoval, Polepské listy)
Co se nepodařilo?
- Navázat užší spolupráci s okolními obcemi za účelem společného řešení některých problémů.
- Sice se pokoušíme zapojit veřejnost do rozhodování o vzhledu a úpravách obce především kolem
Vébrovy restaurace, ale podařilo se přesvědčit jen několik málo občanů o tom, že mohou ovlivnit
vzhled a účel veřejného prostranství na mnoho let dopředu, snad budeme v roce 2016
úspěšnější
- Chybí nám zpětná vazba od voličů – asi děláme některé věci jinak, než byste chtěli, jenže my ne
vždy víme, co byste si přáli, oznámkujte naši práci jako ve škole, ať víme, co děláme špatně,
pomůžete tím nám i sobě
I. Kučerová
Do konce uzávěrky jsme neobdrželi žádný další příspěvek.

A jak to vidíte Vy?
Až v klidu a pokoji oslavíte se svými nejbližšími vánoční svátky i Nový rok, přijdou zase dny všední a Vy
budete mít čas kliknout na obecní webové stránky, budou na Vás čekat 2 ankety. 2 otázky, na které
zastupitelé nenašli jednoznačnou odpověď. A my chceme znát i Váš názor, neboť se Vás to týká …
 Souhlasíte s tím, aby na výjezdu z Polep směrem na Č. Pečky byla umístěna velká plakátovací
plocha?
Mnozí z Vás si všimli, že na výjezdu z Polep v zatáčce směrem na Červené Pečky po pravé straně
vyrostla ocelová, červeně natřená konstrukce připravená na instalaci reklamní plochy. Je postavena na
soukromém pozemku, ale bude s největší pravděpodobností bránit ve výhledu do krajiny a jak už to u
reklamních cedulí bývá, bude odvádět pozornost řidičů od řízení. Obec bude účastníkem stavebního
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řízení. Jak se má k této věci postavit? Má souhlasit? Nebo má mít výhrady? Co byste dělali Vy,
kdybyste měli rozhodnout? Napište nám, nebo klikněte na jednu z možností v anketě.
 Má být na akcích pro děti vybíráno vstupné?
Na posledním jednání zastupitelstva se dva zastupitelé ohradili proti vybírání vstupného na
dětských akcích, resp. vadí jim, že bylo vybíráno vstupné za děti a nikoli za dospělé.
Během letošního roku bylo pořádáno několik akcí pro děti. Pokud si správně pamatuji, tak vstupné
bylo vybíráno na karnevalu, dni dětí a na Mikulášské nadílce, ve všech případech po 30,- Kč za dítě,
dospělí neplatili nic. Ve všech případech si každé dítě odneslo balíček ať už drobných pozorností či
hraček, sladkostí, pití a ovoce v hodnotě, která nesporně překračovala 30 korun.
Na podzimní akci Cesta dušičkovým údolím nebylo žádné vstupné, shodou okolností jsme také
každému dítěti dali pitíčko, sušenku a na památku svítícího ducha, čaj byl k dispozici i pro dospělé, vše
zdarma. Přišlo přes 60 dětí a na dobrovolném vstupném jsme vybrali 539,- Kč (a z toho 100,- věnoval p.
Záhora, který akci pomáhal připravovat ). Velký zájem nás samozřejmě těší, ale rozhodněte sami, zda
máme kupovat z obecního rozpočtu balíčky i pro děti, které v Polepech nemají ani babičku, ani tetičku.
Tady by na první pohled mohl obstát argument, ať se tedy platí za dospělé. Po letošních
zkušenostech s tímto názorem ale nesouhlasím. Budu psát naprosto otevřeně. Téměř na každou akci
zveme p. Peška, aby zajistil občerstvení, zatím nám nikdy neodmítl. Dokud se mu to bude rentovat,
přijde. A rentovat se mu to bude, když přijde co nejvíc lidí. Kupujete dětem klobásu a pivo? Hloupá
otázka, že? Myslíte, že přijdou posedět dospělí, kteří mají odrostlé děti, do Vébrovy restaurace na pivo,
když je tam karneval a mají zaplatit vstupné? Myslíte, že když bude vstupné pro dospělé, přijde
s jedním dítětem celá rodina i s babičkou a dědečkem? V poslední době jsem si totiž všimla, že i na
dětské akce chodí řada dospělých bez dětí, jen tak, podívat se, posedět, popovídat si, mít radost ze
setkání s druhými a k tomu si dát to pivko s klobásou. My jsme za takovou pospolitost moc rádi.
Jak to vidíte Vy? Máme změnit přístup a vybírat vstupné za dospělé? Nebo stejně jako my,
považujete 30,- za adekvátní částku charakteru spíše příspěvku než opravdového vstupného? Napište
nám svůj názor, nebo klikněte, chceme ho znát. Jsou to Vaše peníze.
I. Kučerová

Hospodaření obce
 Cesta dušičkovým údolím
Výdaje spojené s akcí pro děti dosáhly celkové částky 1 716,- Kč (čaj, sladkosti, pitíčka a duchové na
památku). Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 539,- Kč, děkujeme. Zúčastnilo se asi 66 dětí
místních i přespolních. Doplatek z obecního rozpočtu tedy činil 1 177,- Kč. Skleničky na lucerny
darovala paní Chroustová.
 Hudební kabaret
První Hudební kabaret v Polepech, kam se přišlo pobavit na 50 platících návštěvníků, se uskutečnil na
začátku listopadu. Na vstupném a za občerstvení bylo vybráno celkem 4 240,- Kč. Výdaje na kapelu
Midnightband činily 6 000,- Kč, z toho na občerstvení (zákusky a slané pečivo) celkem 1 699,- Kč, na
dekorace (květiny, svíčky a další drobnosti) 465,- Kč, dohromady jsou výdaje celkových 8 164,- Kč.
Doplatek z obecní pokladny byl v tomto případě rovných 3 924,- Kč.
 Rozsvěcení vánočního stromu
Na dobrovolné vstupné a na příspěvek na polepské hrníčky darovali návštěvníci celkovou částku
5 058,- Kč. Výdaje na svařené víno (1 056,- Kč) a hrníčky (2 700,- Kč) činily celkem 3 756,- Kč. Další
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občerstvení v podobě cukroví nebo pečeného čaje darovali ochotní občané. Příspěvek do obecní
pokladny byl 1302,- Kč.
 Mikulášská nadílka
Rodiče, známí i kolemjdoucí vykoupili hříchy svých dětí v podobě vstupného a dobrovolného příspěvku
za 1 990,- Kč, strach, aby se nesnížil počet dětí v obci, donutil místostarostku ke sponzorskému daru na
tuto akci ve výši 3 000,- Kč  (skutečné důvody jsou v zápise zastupitelstva za říjen). Výdaje na
zapůjčení kostýmu anděla 300,- Kč, na knihu hříchů 89,- Kč, na sladkosti a mandarinky do balíčků byly
3 496,- Kč (jablka a limonády jsme obdrželi díky paní Záhorové darem). Celkové náklady na akci
dosáhly 3 885,- Kč. Část zbylých cukrovinek posloužilo jako zpestření a odměna dětem na tanečním
kroužku a zbytek bude použit do tomboly na karneval pro děti v únoru. Příspěvek do obecní pokladny
byl 1 105,- Kč.
 Kroužky pro děti
Taneční kroužek nedostává nic, kroužku tvoření jsme na
výrobu vánočních přáníček zakoupili barevné čtvrtky, fixy a
3 ozdobné děrovačky v celkové ceně 917,- Kč.
 Soutěž o největší dýni a vánoční obrázek
Pro děti byly nakoupeny drobné dárky a cukrovinky do
soutěže O největší dýni v celkové částce 555,- Kč. Za
vánoční obrázek byla darována stavebnice v ceně 69,- Kč.
 Odměny za křížovky v Polepáčkovi
Drobnosti pro děti za správnou tajenku z Polepáčka - za
poslední 3 měsíce činí výdaje 208,- Kč.
I. Kučerová

Knihovna
Revize knihovního fondu
Ve dnech 19. a 20. listopadu při metodické návštěvě z Městské knihovny v Kutné Hoře (p.
Frankovicové a p. Macháčkové), jejíž součástí byla revize a aktualizace knihovního fondu Obecní
knihovny Polepech, byla provedena jeho fyzická revize. Revidováno bylo 3685 svazků a k vyřazení bylo
navrženo celkem 1050 svazků. V současné době probíhá právě jejich vyřazení z databáze. Co se
s vyřazenými knihami nakonec stane, bude rozhodnuto v lednu a občané o způsobu likvidace budou
informováni.
Radka Chroustová
Nové knihy
V období konce roku bude pro naše čtenáře knihovna zavřená. V novém roce se uvidíme první
středu v měsíci lednu. Spolu se mnou se na vás budou těšit nové knižní tituly od vašich oblíbených
spisovatelů. Historické romány od Vlastimila Vondrušky, romány od Táni Keleové – Vasilkové, novinky
od Nicholase Sparkse, Ivanky Deváté, Magdy Váňové, Marcely Mlynářové, Michala Viewegha a dvě
historické knihy o dějinách města Kolína. Celkem na dvacet nových knih.
Přeji všem klidné a pohodové svátky, prožité ve zdraví se svými nejbližšími a v novém roce se budu
na vás těšit…
Radka Chroustová
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Kulturní a sportovní akce
Polepské vánoční zpívání
"Nesem vám noviny ... ", že i letos, stejně jako v předešlých
letech, 26. prosince zazní před polepskou kapličkou tato i jiné
vánoční koledy. Tato naše "malá" tradice se stala svátečním
rituálem pro mnohé z nás. Přijďte se zaposlouchat a zazpívat si s
námi, ochutnat cukroví od sousedů a pochlubit se svými
vánočními dárečky. Na zahřátí se bude podávat vánoční punč,
děti budou moci usrkávat teplý mošt z jablek.
Přijďte podpořit vánoční sbor, který bude letos v trochu
jiném kabátku. Začneme v 17 hodin u vánočního stromečku před
Vébrovou restaurací.
A. Mejzrová
Dámy, přijďte se zaplést
Ne, rozhodně Vás nenabádáme k nějakým pletkám, ba naopak! Zveme Vás na další tvořivé
odpoledne. Tentokrát si s pomocí Dáši Horové budete moci uplést hřejivý nákrčník, který určitě ještě
do konce zimy využijete a co víc - nebudete k tomu vůbec potřebovat žádné jehlice, protože plést se
bude na prstech Vaší ruky. Během nedělního odpoledne s datem 17. ledna si tedy vyrobíte originální
doplněk k bundě nebo kabátu v barvách, které si samy zvolíte.
Co budete potřebovat? Tři klubka středně silné vlny v barvách, které se Vám budou líbit a velký
knoflík na ozdobu, který bude ladit s odstínem šály. Pokud doma žádnou vlnu nemáte, nevadí, přijďte i
tak, nějaká přebytečná klubíčka najdeme a darujeme. Odměnou za přibližně 2,5 hodinové úsilí Vám
bude krásný a hlavně originální nákrčník.
Jste zvány, začínáme ve 14 hodin ve spolkové místnosti na obecním úřadu. I. Kučerová a D. Horová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Zájezd na hory – leden, únor – podle aktuálních sněhových podmínek
 Karneval pro děti – neděle 21. února
 Masopustní zábava pro dospělé – březen
 Hudební karneval podruhé

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Povánoční vyvětrání
Takto výstižně nazval akci Jirka Král, který sice nyní bydlí
v Červených Pečkách, ale na Polepy nezanevřel. Jedná se o
jednodenní výlet do Krkonoš. Cíl bude zvolen podle aktuálních
sněhových podmínek. Bude-li dostatek sněhu na lyžování, pojede se
do Vítkovic – Aldrova. Pokud sníh nenapadne, podnikne výprava pěší
procházku na Mumlavské vodopády.
Povánoční vyvětrání se uskuteční v neděli 27. prosince a pro děti
do 15 let stojí 50,- Kč za osobu, pro ostatní 100,- Kč za osobu.
Autobus bude z Polep z autobusové otočky odjíždět v 7:10 hod.
Přihlášky a bližší informace na tel. 608 965 106.
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Společenská kronika
V prosinci slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
pan Jaroslav Marhan 86. narozeniny,
a paní Anna Třešňáková 82. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová

Sousedské recepty
A jaké recepty byly poptávány na Rozsvěcení vánočního stromu? Trubičky a skořicový věnec. Laskavé
hospodyňky prozradily, jak na to …
Trubičky
35 dkg hl. mouky
15 dkg cukr moučka
18 dkg másla
7 dkg mletých ořechů
1 vejce
1 žloutek
1 lžíce kakaa

Skořicový věnec
4 hrnky hladké mouky
1 hrnek vlažného mléka
2 žloutky
1/4 kostky másla
2 lžíce cukru
1 kostka droždí
1 lžička soli

Je to dávka asi na 80 trubiček.
Postup: Trubičky se tvoří tak, že se kousky těsta
válejí spolu s tenkou plechovou trubičkou. Po
upečení a vychladnutí se plní krémem, pak se
oba konce namočí v čokoládě a obalí se
mletými ořechy.

Všechny suroviny dáme do jedné mísy a
vypracujeme si těsto. Hotové těsto necháme
hodinu vykynout. Mezitím si připravíme náplň.
Na ni budeme potřebovat 10 lžic cukru, tři
lžičky skořice a půlku másla. To vše smícháme a
náplň je hotová.

Krém asi na 80 trubiček: 3 vrchovaté lžíce kakaa
se rozmíchají asi se 6 lžícemi vařící vody na
hustou kaši. Po vychladnutí se do kakaa zašlehá
asi 1,5 kostky másla a 20 dkg cukru moučky.
Pokud to někdo zkusí, tak přeji dobrou chuť.
Podhajská

Z
vykynutého
těsta
vyválíme
asi
půlcentimetrovou placku a tu natřeme náplní.
Pak vše srolujeme. "Hada", který nám vznikne,
rozřízneme a spleteme. Nakonec potřeme
zbytkem náplně. Pletenec pečeme v troubě na
180 stupňů asi dvacet minut.
Takový je originál recept, já do náplně uberu
máslo. (Recept je na internetu. Můj není,
převzato.)
Sojková
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