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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Ačkoliv se tak příroda nechová, Vánoce jsou tady. Vánoční stromečky máme ozdobené, nějaký ten
dárek se pod nimi také najde, určitě si poslechneme (a zazpíváme) i koledy. U štědrovečerní večeře se
sejdeme v kruhu svých nejbližších, na chvíli zapomeneme na veškerý shon a necháme se unášet
slavnostní náladou. Určitě se ohlédneme i za uplynulým rokem a vzpomeneme na své blízké, kteří s
námi Vánoce už nikdy neoslaví. To vše tak nějak ke svátkům patří a vytváří pravou vánoční náladu.
Každý rok se „na Štěpána“ scházíme u kapličky, kde si nejen popřejeme hezký zbytek svátků a jen to
dobré do roku příštího, ale společně si i zazpíváme koledy, přiťukneme na zdraví a potěšíme se
pohledem na náš betlém. Ani letošní rok není výjimkou, zpívání začíná v pět hodin odpoledne, těšíme
se na Vás.
Vážení obyvatelé Polep, dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů i jménem svým popřál
klidné a pohodové prožití Vánoc, do roku příštího jen to dobré, spokojenost a klid a hlavně pevné
zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu Polepy
JAK S ODPADY V ROCE 2015?
Otázka četnosti a ceny svozu odpadů byla jednou z nejvíce frekventovaných při předvolebních
diskusích. Právem se řada občanů zlobila, že bylo rozhodnuto o nich – bez nich. Nynější zastupitelé se
shodli na uskutečnění veřejné diskuse týkající se právě této problematiky na začátku roku 2015.

Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:30 – 21 hod., Út, Čt 8 – 13 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@volny.cz

Zpracováváme analýzu, abyste si mohli pro sebe vybrat nejlepší variantu
V současné době místostarostka Ing. Kučerová zpracovává z podkladů vyžádaných od AVE analýzu
množství a cen odpadů v závislosti na frekvenci svozů. Z analýzy budou navržena možná řešení četnosti
a tomu odpovídající ceny za svoz tak, aby si občané mohli zvolit pro sebe tu nejvýhodnější variantu.
Zastupitelé podporují myšlenku, aby byl poplatek více spravedlivý, tedy úměrný množství vytvořeného
komunálního odpadu, nikoli paušální jako je v současné době. To jsou záměry, které se, doufáme,
podaří naplnit. Předpokládáme, že se tato diskuze – anketa s Vámi uskuteční na přelomu února a
března roku 2015.
Poplatek na rok 2015 zůstává 550,- Kč na osobu
Nejdůležitější zprávou, a pro mnohé snad i pozitivní, je zastupiteli odsouhlasená cena za svoz
komunálního odpadu na rok 2015 ve stejné výši jako v loňském roce, a to 550,- Kč za osobu (případně
rekreační objekt) - od ledna do konce března budou popelnice sváženy 1x týdně a ZATÍM platí pro
období od dubna svoz popelnic na komunální odpad jen 1x za 14 dní. Vzhledem k tomu, že legislativa
nutí zastupitele dodržovat určité termíny, nebylo bohužel v časových možnostech nejprve řešit anketu
mezi spoluobčany a následně rozhodovat o výši poplatku nebo o frekvenci svozu. Souvisí to s obecní
vyhláškou, s novou prováděcí vyhláškou ministerstva, s podpisy smluv s AVE atd.
Kdo poplatek hradí?
Poplatek za svoz komunálního odpadu se hradí na rok, je splatný k 30. květnu daného roku a hradí
ho všichni občané, kteří mají v obci trvalé bydliště. Za bytový dům může platit poplatek jeho vlastník,
ale musí předložit seznam nájemců; za nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, hradí
majitelé poplatek odpovídající částce 550,- Kč bez ohledu na to, zda v nemovitosti bydlí, či nikoli.
S úhradou na rok 2015 nemusíte tedy pospíchat, ale prověřte si, prosím, zda máte uhrazený
poplatek za roky 2013 a 2014, finanční výbor bude provádět kontrolu těchto nedoplatků.
Změna svozu kontejnerů na tetrapaky
Zastupitelé na základě oprávněných připomínek některých spoluobčanů a na základě dílčí kalkulace
ceny svozu i praktických zkušeností (kontejnery na tetrapaky nikdy „nepřetékaly“) rozhodli, že svoz
bude v roce 2015 realizován jen jednou za měsíc (v současné době se sváží 1x za 14 dní). Tímto
opatřením se ušetří z obecního rozpočtu 16 tis. Kč za rok.
Popelnice na bioodpad pro všechny
Svoz bioodpadu je samostatnou záležitostí. Zákon od 1.1.2015 nařizuje třídit bioodpad podobně
jako třídíme plasty, papír, sklo ... A přesto, že řada z nás má kompostér a likviduje si bioodpad na
vlastním pozemku, z hlediska zákona je toto nedostatečné, protože obec nemůže vykázat množství
vytříděného odpadu. Proto je dohodnuto s AVE zapůjčení hnědých popelnic na bioodpad do každé
nemovitosti. Finanční stránka věci není ještě rozhodnuta, jakmile budou známy bližší informace,
budete prostřednictvím listů podrobně informováni.
Další otázkou je řešení ukládání vytříděného bioodpadu na obecní kompostárně. Obec ji sice
v současné době nevlastní, ale nestálo by to za úvahu? Ministerstvo životního prostředí se již nechalo
slyšet, že bude možné čerpat na obecní kompostárny evropské dotace. Nikdo dnes neví, jak se budou
pohybovat ceny za ukládání bioodpadů na skládkách v příštích letech.
A na závěr ještě pár čísel pro zajímavost. V letošním roce, kdy bioodpad v Polepech dobrovolně
třídilo 106 domácností, činily náklady na jeho svoz a za uložení na skládce přibližně 77 tis. Kč. Kam se
asi vyšplhá číslo, když budou v roce 2015 třídit všechny domácnosti?
Nově také povinné třídění plechovek a ostatních kovů
Od 1.1.2015 je také povinností obcí umožnit třídění kovů – tedy plechovek od konzerv, nápojových
plechovek, hliníkových obalů a víček od jogurtů … K tomuto účelu je již několik let vyčleněna speciálně
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upravená hnědá popelnice za vraty obecního úřadu. Řada našich spoluobčanů ji úspěšně využívá již
nyní.
Zvažovali jsme také sběr vytříděných kovových odpadů do pytlů v domácnostech a hromadný svoz
po obci jednou za měsíc. Vyhovoval by Vám takový způsob více? Kolik myslíte, že byste během měsíce
kovového odpadu nastřádali? 20 litrů? 50 litrů? I to budou otázky do veřejné diskuse.
Nabídka na možnost odložení obnošeného šatstva a obuvi
Firma Revenge, a.s. nám nabídla možnost umístění kontejneru na obnošené šatstvo a obuv. Po
zvážení kladných i záporných stránek u zastupitelů převážil názor, že nabídku na zkušební dobu
využijeme. Kontejner bude umístěn nalevo od hospody „První Polepská“ za hnědými plechovými vraty,
aby nebyl lákadlem pro nenechavé ruce. Klíče od vrat bude mít k dispozici účetní. Termín, od kdy bude
možné tuto nabídku využít, bude zveřejněn, jakmile bude uzavřena dohoda s výše jmenovanou firmou.
Tímto opatřením nerušíme pomoc při charitativních sbírkách pro Diakonii Broumov. Kdo by chtěl
darovat věci do této sbírky, má možnost si věci doma schraňovat a ve vyhlášeném termínu donést do
fitka, jako tomu bývalo zvykem. Termín sbírky bude znám na jaře a určitě o něm budeme informovat.

Žádost o vykácení bříz v parčíku v řadovkách
Sousedi v bytovkách požadují vykácení bříz v parčíku v řadovkách. Stromy jsou vzrostlé,
nadzvedávají obrubníky i vozovku, tamní obyvatelé si stěžují na potíže s úklidem okvětí. Na jednání
zastupitelstva za přítomnosti p. Zborníka bylo dohodnuto, že by bylo vhodné celou situaci prohlédnout
osobně přímo na místě za účasti obyvatel i zastupitelů. Termín schůzky navrhl předseda komise pro
rozvoj obce Ing. Novák na sobotu 27. prosince od 10 hodin s cílem dohodnout způsob případného
kácení, následný úklid a další kroky (nová výsadba, zatravnění apod.).
Přijďte všichni, komu není lhostejné, co se děje za Vašimi ploty.

Přeměna webových stránek obce
Na výzvu zveřejněnou v minulých Polepských listech ohledně možnosti vznést připomínky a návrhy
na změnu webových stránek se nikdo z občanů k podobě nových webových stránek nevyjádřil.
Připomínky nepodal ani nikdo ze zastupitelů.
V současné době mají návštěvníci webových stránek možnost vidět, že jsou příspěvky průběžně
zveřejňovány a obsah stránek aktualizován, stále však s pomocí administrátora p. Svobody.
Na začátku ledna bude probíhat jednání s p. Svobodou o změnách, které budou na webových
stránkách realizovány. Úpravu stránek provede p. Svoboda pro obec Polepy zdarma. Změny se budou
týkat struktury menu, grafického ztvárnění a spuštění redakčního systému tak, aby bylo možné vkládat
příspěvky bez pomoci administrátora.
Jak bylo uvedeno výše, budou se změny týkat i grafického vzhledu stránek. Proto, pokud má někdo
z Vás ve svém archívu zajímavé fotografie z prostranství, ulic, míst a zákoutí, která se týkají Polep, ať
z letního či zimního období, nebo ze společenských akcí, a rád by se podílel na propagaci naší vesnice,
neváhejte nám je poslat, nebráníme se ani vyznačení autorství na fotografii, vše je otázkou vzájemné
dohody. Zasílat je můžete přímo na oupolepy@volny.cz. Děkujeme, že se nebojíte přiložit ruku k dílu.

Jednou větou ...


V současné době probíhá zadláždění vstupu do Vébrovy restaurace. Práce realizuje p. Rohlík,
který předložil nejnižší nabídku. Celková cena činí 608 445,- Kč, z toho 450 tis. Kč bude pokryto
z dotace, zbývající částka 158 445,- Kč bude hrazena z rozpočtu obce.
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Z důvodu porušení izolace budou probíhat opravy na produktovodu ČEPRO. Přesný termín
oprav není znám.
Návrh smlouvy na pronájem rybníka s Ing. J. Civínem je stále v jednání.
Úklid sněhu pro letošní zimní sezónu bude dojednán opět s panem Abrahámem.
K závěru se chýlí výběrové řízení na administrativní pracovnici pro obecní úřad. O konečném
rozhodnutí budete informováni na webových stránkách obce a případně e-mailem, kdo má
zaevidováno zasílání aktualit.
Pozice předsedy kulturní komise stále nebyla obsazena.
Na návrh Ing. V. Civína se bude na lednovém zasedání zastupitelstva projednávat odměňování
zastupitelů a zaměstnanců úřadu. Celý program jednání bude upřesněn na začátku ledna.
Pravděpodobný termín lednového zasedání bude pondělí 12. ledna od 19 hodin.
Zastupitelé souhlasí s tím, aby Polepské listy plnily především informační funkci na úkor
grafického zpracování. Rozhodnutím vydávat Polepské listy ve vlastní režii obce dojde k roční
úspoře cca 10 tis. Kč.
Byl schválen Jednací řád, který mimo jiné stanovuje náležitosti zápisu z jednání zastupitelstva
nebo pravidelný měsíční přehled o hospodaření obce. Znění Jednacího řádu bude zveřejněno
na webových stránkách obce.
Podrobnosti k výše uvedeným informacím v rubrice Jednou větou … a další jiné informace
najdete v zápise ze zasedání zastupitelstva, který je zveřejňován na webových stránkách obce,
na úřední desce nebo na vývěsce u otočky, případně Vám může být zaslán e-mailem.
Pokud jste se přihlásili k odběru informací e-mailem (hlášení obecního rozhlasu, Polepské listy,
zápisy ze zasedání nebo aktuality) a dosud jste žádnou zprávu neobdrželi, kontaktujte nás,
prosím, nejlépe e-mailem na oupolepy@volny.cz, zjednáme nápravu. Děkujeme. Pokud ještě
nejste přihlášeni a máte zájem, napište také. Mají o tuto službu zájem Vaši známí nebo
příbuzní, kteří nejsou z Polep? I oni nás mohou kontaktovat.
Na webových stránkách obce v záložce „fotohistorie“ přibyla nová fotografie. Poznal někdo
vyfotografované osoby před domkem? Dejte nám, prosím, vědět, nebo se ozvěte autorovi
příspěvku. Děkujeme.
Termíny svozu komunálního odpadu budou o vánočních svátcích až do Nového roku standardní
- každou středu. Páteční svoz tříděného odpadu ze dne 2.1.2015 bude posunut na sobotu
3.1.2015. Další svozy budou probíhat podle již zaběhnutého harmonogramu. Pokud by nastaly
nějaké změny, budeme Vás informovat.

Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen v předložené verzi, nikdo z občanů ani ze zastupitelů neměl
k návrhu rozpočtu připomínky. Rozpočet je vyrovnaný, celkové plánované příjmy činí 6 133 833,- Kč,
celkové plánované výdaje jsou ve stejné výši. Schválený položkový rozpočet bude uveřejněn na
webových stránkách obce.
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Rozsvěcení vánočního stromu
Očerstvení v podobě cukroví, slaného pečiva, svařeného vína a pečeného čaje bylo darováno
spoluobčany, na dobrovolných příspěvcích bylo vybráno 1 486,- Kč. Peníze budou použity na nákup
nápojů na tradiční Vánoční zpívání, které se koná 26. prosince.
4

 Adventní posezení v polepské restauraci
Občerstvení pro 11 zúčastněných stálo 337,- Kč. Chlebíčky a cukroví připravila paní Chroustová.
 Nákupní zájezd do Polska
Obec doplatila za autobus celkem 4 000,- Kč, zbývající část byla hrazena zúčastněnými jak z Polep, tak
z jiných obcí.
 Balónky pro Ježíška
Náklady na helium a balónky ve výši 3 900,- Kč zasponzoroval p. Konvalinka, kterému bychom tímto
chtěli poděkovat. Ohňostroj p. Sojky stál 1 500,- Kč a náklady na občerstvení 1 175,- Kč. Na příspěvcích
od občanů bylo vybráno 1 261,- Kč.

Knihovna
Chtěla bych vás seznámit s novými knižními tituly, které jsem tento měsíc zakoupila. Ráda vás
upozorním na dvě nové knihy od vámi oblíbené spisovatelky Táni Keleové-Vasilkové. Také velice
žádaným je spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška. Poutavý milostný příběh čeká na své
čtenáře od Barbary Erskinové nebo knihy od věčně zamilovaného romantika Nicholase Sparkse.
Dále mohu nabídnout historický příběh z přelomu 18. a 19. století od Hany Marie Körnerové. Do
spletitých benátských uliček a kanálů nás zavede kniha od Luca Di Fulvia, která vyšla v edici světových
bestsellerů. Pokud se rádi zasmějete, určitě vás zaujme humorný román od Jonase Jonassona, který
boural čtenářské řebříčky ve Švédsku a nyní byl přeložen do češtiny. Příběh dospělého muže s
klukovskými sny můžete sledovat spolu s Janem Cimickým. Samozřejmě jsem nezapomněla ani na
čtenáře detektivek. Nechybí ani novinka od Michala Viewegha, Barbary Nesvadbové nebo Martiny
Formanové.
Pokud vás některý autor zaujal nebo byste rádi znali název dané knihy, stačí si jen udělat chviličku
času a zastavit se ve středu v naší knihovně. Přes vánoční svátky bude knihovna sice uzavřena, ale
těším se na Vás hned první středu v novém roce, to už bude 7. ledna.
Přeji všem klidné prožití svátků vánočních ve zdraví a vše nejlepší v roce 2015.

Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Rozsvěcení vánočního stromu v Polepech
V neděli 30. listopadu se slavnostně rozsvítil vánoční strom před Vébrovou restaurací. Mnozí z Vás
se přišli podívat a popovídat se sousedy za zvuků vánočních koled. První adventní neděli jsme snědli asi
4 kg cukroví, skoro 3 kg preclíků a slaných tyčinek, vypili přes 8 litrů pečeného čaje a 11 litrů svařeného
vína. Návštěvníci pak přispěli formou dobrovolného příspěvku přesně 1 486 Kč. Děkujeme Vám.
Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří vyslyšeli naši prosbu a přinesli si vlastní hrníček. Nejen
že jsme ušetřili z obecní pokladny za jednorázové kelímky, ale především po nás nezůstala hromada
plastových odpadků.
Poděkování patří i dárcům vína a cukroví, kteří si nepřáli být jmenováni, a Janině Procházkové za
pomoc při vydávání nápojů.
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Na základě četných dotazů uvádíme ještě recept na preclíky a pečený čaj:
Kynuté preclíky
1 kg hladké mouky
125 g sádla, 125 g másla
½ lžičky pepře, 1 lžička soli
50 g droždí, 1 lžička cukru
mléko dle potřeby
vejce na potření
na posypání kmín, sůl nebo mák

Z droždí, cukru, a vlahého mléka si připravíme kvásek. Mouku,
sádlo, máslo, sůl a pepř smícháme s kváskem a zaděláme tužší
těsto, které necháme 1-2 hodiny kynout. Z vykynutého těsta
tvoříme válečky, které stočíme do tvaru preclíku. Potřeme
vejcem, posypeme solí a kmínem nebo mákem a znovu necháme
na plechu asi 30 minut kynout. Upečeme dozlatova.

Pečený čaj
1 litr rybízu
1 litr ostatního ovoce
1 kg cukru
2 citrony
3 hřebíčky
1 lžička mleté skořice
kousek badyánu
1 vanilkový cukr
0,2 l rumu

Rybíz i ostatní ovoce (maliny, ostružiny, jahody, vypeckované
višně nebo třešně, borůvky, jablka, hrušky – co je k dispozici a co
má kdo rád) dáme na hluboký plech, přidáme oloupaný a
nakrájený citron (můžeme přidat i pomeranč), cukr a koření a
pečeme v troubě na 180°C asi 30 minut. Občas zamícháme, před
dopečením přidáme rum. Pro rychlou spotřebu stačí nalít do
sklenice a uchovávat v lednici, když chceme uchovat déle,
zavaříme jako kompot.

Polepské vánoční zpívání
Obec Polepy srdečně zve všechny spoluobčany i přespolní na tradiční Polepské vánoční zpívání,
které se uskuteční v obvyklém čase – tedy na Štěpána 26. prosince od 17 hodin u kapličky.
Letošní zpívání pro Vás připravila a zorganizovala Anežka Mejzrová, spoluúčinkovat budou
v abecedním pořadí Jan, Jana a Tomáš Darební, Marie Jobbágy a Olga Neumannová. Přijďte si s námi
zazpívat klasické koledy jako například Nesem vám noviny nebo Tichou noc, ale tentokrát netradičně
také třeba skladbu Bim bam nebo V jeslích dítě spinká, které znáte od skupiny Spirituál kvintet. Že
neznáte slova? Nevadí, i pro letošní zpívání připravili manželé Švarcovi originální zpěvníček.
Pro zahřátí budeme vařit vánoční punč, děti jistě ocení horký jablečný džus se skořicí. Podobně jako
v případě rozsvěcení vánočního stromu bychom Vás i v tomto případě rádi požádali, abyste si na horký
nápoj přinesli svůj oblíbený hrneček.
K dokonalosti nám už chybí jen něco malého k zakousnutí. Pokud přinesete pár kousků cukroví
nebo jinou dobrotu na ochutnání, budeme moc rádi a předem děkujeme.

Společenská kronika
V prosinci slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
85. narozeniny pan Jaroslav Marhan
a 81. narozeniny paní Anna Třešňáková.
Přejeme jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
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