Číslo III
Březen 2007

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V březnu slaví paní
Emílie Lázňovská své 84. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce pro rok 2006. Příjmy činily 5 020 tis. Kč,
výdaje dosáhly 3 398 tis. Kč. Konečný zůstatek na účtu byl k 31.12.2006 1 622 tis. Kč.
Dále byla schválena zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006. Při
přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky v hospodaření obce.
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky. Návrh rozpočtu byl tedy
zastupiteli schválen v podobě, v jaké byl předložen na předchozím zasedání a byl
uveřejněn v minulém čísle Polepských listů.
Nabídka stromů k pokácení – dřevo vhodné pro uzení masa – spěchá!
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s vykácením 22 ks třešní za rybníkem nad zahrádkářskou
kolonií v místě kolejí vyjetých terénními vozidly. Nabízíme spoluobčanům tyto stromy
zdarma k vykácení. Vzhledem k tomu, že obec plánuje obnovit výsadbu ještě tento rok na
podzim, je třeba stromy vykopat i s kořeny do konce března z důvodu vegetačního klidu.
Kdo má o toto třešňové dřevo zájem, může se přihlásit u paní Frenglové na OÚ do středy
21. března 2007, tel. 321 725 362 nebo (nahlaste o kolik stromů máte zájem a kontakt na
sebe). Přidělení konkrétních stromů jednotlivým zájemcům proběhne v neděli 25. března
v 17.00 v třešňovce nad rybníkem.
Humanitární sbírka
Ve dnech 20.-21. dubna 2007se uskuteční humanitární sbírka ve spolupráci s Občanským
sdružením Diakonie Broumov. Darovat můžete:
 letní a zimní dámské, pánské a dětské oblečení
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

 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
 funkční domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
Všechny věci zabalte do igelitových pytlů či krabic tak, aby se při transportu nepoškodily.
Ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky, bohužel, nemohou být přijaty
z ekologických důvodů. Sbírka bude v pátek 20.4. od 17.00- 19.00, v sobotu 21.4. od 9.0012.00hod v bývalém obchodu potravin . Sbírku organizují p.Civínová, p.Vnoučková,
p.Králová.
Vývoj v jednání ke zpřístupnění lokality Havrdova zahrada
Dne 21.2.2007 proběhlo v Polepech setkání občanů Polep se starostou Kolína panem
Buřičem, které bylo svoláno za účelem seznámení představitelů města Kolína s postoji
občanů Polep v otázce propojení do ulice Nová. Občané, kterých se sešlo kolem 30, se
rozdělili na dvě skupiny s naprosto odlišnými názory, bohužel došlo i k vzájemnému
osočování. Starosta Kolína trval na propojení komunikace a s protiargumenty obyvatel
ulice Nová nesouhlasil. Na požadavek financování rekonstrukce dešťové kanalizace a
samotné komunikace ve zmiňované ulici odpověděl vyhýbavě. Po více než dvouhodinové
debatě se občané rozešli bez jakékoliv dohody.
V pondělí 26.2.2007 se zastupitelé sešli se zástupci občanského sdružení, aby si znovu
vyjasnili klady a zápory propojení či nepropojení. Po dlouhém projednávání a zvažování
jednotlivých alternativ s výhledem do budoucnosti a s ohledem na plánovanou výstavbu
rodinných domků v dané lokalitě směrem ke Kolínu, bylo nakonec těsnou většinou
rozhodnuto, že obec Polepy bude prosazovat , aby ulice Nová zůstala slepá. Následující
den, 27.2.2007, se konalo územní řízení v této věci. Obec Polepy zastupoval starosta ing.
Vodička. Po vzájemném informování o postojích jednotlivých účastníků řízení (obec
Polepy nesouhlasí s propojením) nakonec stavební úřad Kolín řízení přerušil do doby než
bude předložena jiná varianta napojení. Investor (město Kolín) navrhl vybudovat u
Hejduků paralelní provizorní cestu s vhodným povrchem k provozu vozidel, nebo se
pokusí získat finanční prostředky z rozpočtu města Kolína tak, aby mohla být zřízena
komunikace vedená úhlopříčně přes pole k silnici ke Kolínu, která bude v budoucnosti
sloužit i k dopravní obslužnosti zamýšlené nové výstavby rodinných domků a jejich
obyvatel.
Nyní se tedy čeká na stanovisko města Kolína, jestli zainvestuje vybudování nové
úhlopříčné silnice.
Pojďme třídit tetrapacky!
Od firmy EKO-KOM a.s. obdržela obec nabídku na bezplatné doplnění
stanovišť kontejnerů o kontejnery na kartonové obaly - tetrapacky.
Zastupitelstvo rozhodlo, aby kontejnery na tento druh odpadu byly
umístěny na všech současných stanovištích, tj. u OÚ, u hasičárny, u
Šafránků, u řadovek, i pro nově zřizované sběrné místo za stodolou u Fantů
v ulici Sportovní. Dále bylo rozhodnuto, aby u hasičárny bylo stanoviště posíleno o půlený
kontejner na bílé a barevné sklo, u Šafránků o kontejner na bílé sklo. U Fantů budou
umístěny kontejnery na plasty, papír a sklo.
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Rozšířením stanovišť kontejnerů o nádoby na další druhy separovaného odpadu tak máme
další možnost snižovat objem netříděného odpadu v popelnicích a v budoucnu třeba
nezvyšování poplatků za popelnice.
Jednou větou ...
• Pokud bude někdo z občanů prodávat kovový šrot či jiné suroviny a nebude
potřebovat potvrzení pro vlastní potřebu, prosíme, aby nechal napsat doklad na
Obec Polepy. Získáme tak finanční příspěvek od firmy EKO -KOM do našeho
rozpočtu.
• Pokud někdo z občanů neobdržel složenku na zaplacení poplatku za svoz odpadků,
nechť se, prosím, dostaví v úředních hodinách na OÚ, kde mu bude složenka
vystavena. Sdělujeme také, že je možné poplatek za TDO i psa zaplatit v hotovosti
na OÚ. Termín pro zaplacení těchto poplatků je konec dubna 2007.
• Stále platí, že kompostéry si můžete vyzvednout na OÚ v době úředních hodin p.
Frenglové, tj. každé pondělí od 14-20 hod. a každou středu od 8-20 hod. Kompostér
a návod na jeho využítí obdržíte zdarma proti podpisu zápůjční smlouvy.
• Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u pana Jiruše, Nová ulice č.p. 78.
• Bylo projednáno vyrovnání majetkových vztahů mezi obcí Polepy a ing.
Karaivanovem ve věci posunutí hranice pozemku.
• Zastupitelstvo schválilo napojení nových parcel v lokalitě Havrdova zahrada na
plynovod v Nové ulici za podmínky zaplacení 10 tis. Kč za každou parcelu.
• Byla zahájena výstavba III. etapy vodovodu v Nové ulici. Firma VSK, která provádí
tuto stavbu, bude občany informovat o zahájení výkopových prací předem.
• Na žádost pana Syřínka bude odstraněn retardér v ulici Pašinecká a bude jednáno o
jeho posunutí blíže k ulici V cihelně.
• Budou mírně pozměněny www stránky obce Polepy tak, aby byly přehlednější a
návštěvník se lépe orientoval.
• Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat ve středu 4.4.2007
v zasedací místnosti na OÚ. Program bude zveřejněn na obecních vývěskách a na
webových stránkách Polep. Těšíme se na Vaši účast.

Kultura
S vůní a dotekem bylo nazváno
čtvrteční odpoledne 8. března. Ve
spolkové místnosti se sešly těhulky,
maminky i babičky se svými
nejmenšími a zaposlouchaly se do
vyprávění Mgr. Tamary Markové o
blahodárných účincích masáže a
aromaterapie.
Různé
techniky
masáží si ženy prakticky zkusily na
sobě a hlavně na dětičkách.
Dozvěděly se i o možnostech léčby
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a nápravy některých tělesných neduhů. Setkání bylo velice příjemné, provoněné levandulí
a určitě pozitivně ovlivnilo duševní a tělesnou přípravu přítomných žen a dětí na
přicházející jaro.
A co pro Vás připravuje kulturní komise pro nejbližší dny?
Ve druhé polovině února maminky s dětmi výtvarničily, na začátku
dubna navážeme podobnou akcí – Zdobením velikonočních perníčků.
Zveme všechny děti (i ty předškolní) v neděli 1. dubna od 14 hodin
do spolkové místnosti OÚ na další tvořivé odpoledne, kdy si budou
moci vyzkoušet zdobení velikonočních perníčků (a následně jejich
ochutnávání). Na zdobení perníčků děti budou potřebovat pouze nový,
nepoužitý slabý štětec na cukrovou polevu. Těšíme se na hojnou
účast.
V úterý 3.4. od 17 hod. proběhne ve spolkové
místnosti na OÚ pod vedením šéfkuchařky paní
Jeníkové z Nymburka„Setkání nad talířem“ na téma
Studená kuchyně – zdravé zeleninové saláty.
Účastníci setkání budou potřebovat zmiňovaný talíř,
prkénko, nůž, utěrku. Zhotovené pokrmy budou
moci zkonzumovat na místě, nebo si je mohou
odnést domů a otestovat na rodinných příslušnících.
Suroviny pro přípravu salátů budou zajištěny, každý
z účastníků zaplatí pouze podíl na jejich zakoupení,
předpokládaná výše cca 100,- Kč, záleží na počtu
přihlášených kuchtíků a kuchtiček.
Kdo z kuchařek a kuchařů má zájem nechat se
inspirovat netradiční studenou kuchyní, ať se přihlásí do 27. března u paní . Mačkové na
tel. 604 987 341.
V sobotu 14.4.2007 uspořádají polepští fotbalisté sběr železného
šrotu. Prosímě občany, aby nepotřebné železo připravili jako
obvykle před své domky na chodník.
Pro velký zájem a kladný ohlas v minulých letech připravila kulturní
komise nákupní výlet do Polska – Kudowa Zdroj. Zájezd se uskuteční
v sobotu 28.4.20007, odjezd bude ráno v 7:00 hod. z autobusové otočky.
Poplatek za autobus je 100,- Kč na osobu. Přihlášky přijímá paní
Mačková do 15.4.2007 na tel. 604 987 341.

Veselé velikonoce a bohatou pomlázku Vám přeje Oú Polepy.
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