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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Měli jsme pro Vás připravené listy ještě před posvícením, ale nakonec jsme je nestihli vytisknout.
Takže nyní čtete druhou verzi slova starosty, tentokrát po posvícení.
Určitě se spousta z Vás přišla podívat na bohatý program, někteří jste přišli na vyhlášenou kachnu, někdo na pivo z našeho pivovárku Svatý Ján, někoho zajímalo, jak se povedlo Vébrovu restauraci
„vyšperkovat“. Každopádně naše posvícení navštívilo okolo sedmi set lidí, a pokud se nám doneslo,
většinou byli spokojení.
Samozřejmě že příprava posvícení nás stála spoustu sil, ovšem někteří ze „sousedů“ nás nenechali
ve štychu a přišli na brigády. Uklízel se sál, myla okna, uklízelo na dvoře, na zahradě se stavěl stan,
posezení i ohrada okolo „kolbiště“, prostě jsme se všichni snažili, aby posvícení bylo co nejhezčí
a jeho návštěvníci co nejspokojenější.
Myslím, že naše úsilí mělo smysl. Program se podařil, účinkující přijeli a bavili nás, počasí se také
umoudřilo, i večerní zábava se povedla. Z povedeného posvícení máme radost a už přemýšlíme, jaké
další akce ve Vébrově restauraci uspořádáme.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě programu, přípravě Vébrovy restaurace,
pořadatelské službě i úklidu po posvícení, zapomenout nemohu ani na sponzory, ať již ﬁnanční, tak
i materiální. I díky nim nebylo posvícení prodělečnou záležitostí a z obecního rozpočtu jsme na něj
nemuseli dát ani korunu.

Starosta
Místostarostka
Administrativní pracovnice

Po, St 18:00 — 21 hod.
Po
18:00 — 21 hod., St 16 — 19 hod.
Po, St 14:30 — 21 hod., Út, Čt 8 — 13 hod.

www.obecpolepy.cz

E-mail: oupolepy@volny.cz

Mobil 724 180 515
Mobil 722 937 844
Telefon 321 725 362

www.polepy.rajce.idnes.cz
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Kromě posvícení však obec žije i dalším životem:
Proběhlo jednání k zahájení přípravných prací na rekonstrukci Vébrovy restaurace
U Místní akční skupiny Podlipansko jsme podali dvě žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova
-na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti na průtahu obcí a na opravu portálu Vébrovy restaurace,
včetně nových vrat a kamenné dlažby vjezdu do dvora restaurace
Na zateplení Vébrovy restaurace nám dotace v tomto kole přidělena nebyla, žádost však nebyla vyřazena, ale byla vložena do zásobníku projektů, což znamená, že prošla kontrolou, byla vyhodnocena
jako podpořitelná a nyní se čeká na další kolo, kdy by již měla být podpořena. Takže náklady na nová
okna, dveře a zateplení by nám měly být z devadesáti procent proplaceny z Operačního programu
životní prostředí
Společnost STACHEMA zahájila v cihelně v Červených Pečkách stavbu – na základě stavebního povolení. Příslib ﬁnančních kompenzací za zvýšenou dopravu pro naši obec však ředitel společnosti
potvrdil
V ulici Dlouhá jste jistě zaregistrovali nově osázené záhony, výsadby jsou dotované z Programu rozvoje venkova administrovaného Místní akční skupinou Podlipansko a na podzim budou pokračovat
výsadbami podél ulice Severní
Závora na cestě ke kompostu a „čarodějnicím“ neznamená, že už tam nemůžete nic ukládat. Museli jsme cestu uzavřít, neboť na deponii začal někdo cizí vozit stavební odpad. Klíče od závory jsou
k dispozici na obecním úřadu, nebo u každého zastupitele. Na deponii je možné ukládat kompostovatelný odpad, větve a malá množství výkopové zeminy. Nemáte-li možnost svůj odpad na deponii odvézt sami, již několikrát jsme Vám nabízeli odvoz obecní multikárou, samozřejmě za režijní náklady.
Blíží se podzim, s ním spousta spadaného listí a u některých z Vás nutkání listí pálit. Když si představíme, že většina obce leží v údolí, kouř z listí na podzim většinou padá k zemi a vítr se údolím příliš
neprohání, jistě si dovedeme představit, jak nás bude kouř obtěžovat a dusit. Proto nabízíme možnost
listí a podobný rostlinný odpad odvézt na obecní kompost. Stejně jako jsme se naučili nerušit neděli
hlučnými aktivitami, pojďme být i tímto způsobem ohleduplní k sousedům
Do podzimních dnů Vám všem přeji pohodu a dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ Příští zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 8. října 2012
▶ Humanitární sbírku šatstva a dalších již nepotřebných věcí uspořádáme ve spolupráci
s Diakonii Broumov až v jarních měsících roku 2013
▶ Blíží se čas úklidu na zahrádce. Prosíme nepalte větve ani trávu. Je možnost vše odvést
na skládku. Vzhledem k tomu , že bylo na skládku odvezeno neznámým občanem velké
množství stavební sutě, došlo k uzavření skládky branou se zámkem. Klíče od zámku jsou
na vyžádání u všech zastupitelů obce.
▶ Kdo má zájem o zasílání rozhlasového hlášení elektronicky, zašlete svůj email a jméno
na: oupolepy@volny.cz
▶ Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu bude 27.10 od 9.30 do 10.30 hod u hasičárny
▶ Velkoobjemový odpad bude ve dnech 26.10. a 2.11. 2012
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Výtvarné studio ŠVARC, Polepy
www.svarcstudio.cz

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V září slaví:
paní
Anna KOLÁŘOVÁ
83. narozeniny
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví
a pohody do dalších let.

Kulturní a sportovní akce
Pravidelná cvičení opět začínají pokračovat od 10. září 2012
Všechna cvičení jsou pod vedením zkušených cvičitelek.
Přijďte si protáhnout tělo a udělat něco pro své zdraví a kondici. Cvičení probíhají v přátelské
atmosféře a jsou přizpůsobena zdatnosti cvičenek.
Úterý
Úterý
Úterý
Středa

17.00 ‒ cvičení na RHB míčích ve spolkové místnosti
18.00 ‒ formování postavy ve Fitku vedle hospody
19.00 ‒ Power Joga ve Fitku vedle hospody
19.00 ‒ Zumba ve Fitku vedle hospody

(paní Alena Ptáčková)
(paní Hana Pospíšilová)
(paní Věra Hofmanová)
(paní Lída Karásková)

Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na Vás. Muži jsou také vítáni.

Již tradiční nákupní Polsko
Nákupní výlet do Polska Kudowa Zdroj je naplánován na sobotu 13. října 2012.
Odjezd autobusu bude v 7.00 hodin z autobusové otočky, návrat je plánován do 16 hodiny.
Hlásit se můžete již nyní u paní Evži Mačkové tel: 604 987 341.
Cena za autobus pro polepské je 100,- Kč, pro ostatní 150,-Kč.
Evža Mačková

Přátelé Polepského údolí
Přátelé polepského údolí, o.s., obdrželo dotaci ve výši 40 422,-Kč na realizaci projektu Protierozní meze
okolo Polep.
Tento projekt ﬁnančně podpořila Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz),
Nestlé (www.nestle.cz), SFŽP ČR (www.sfzp.cz) a MŽP (www.mzp.cz).
Realizace výsadby stromů a keřů je plánována na měsíce říjen a listopad 2012.
O přesném termínu Vás budeme včas informovat.

Líba Šterberová

