Leden 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Mám radost. Největší akce loňského roku - zateplení Vébrovy restaurace, je hotová. Ve finále je i
oprava interiéru sálu, jeviště a budoucího lokálu. Jsou v nich hotové rozvody elektro a plynu a nové
vnitřní omítky, funkční je topení a vzduchotechnika. Nyní potřebujeme již jen položit novou podlahu
(požádali jsme TPCA o dotaci) a můžeme uspořádat první obecní "ples v bílém".
Další práce, které probíhají, je zadláždění vjezdu na dvůr Vébrovky. S pomocí dotačních prostředků
z Programu rozvoje venkova, administrovaného MAS Podlipansko, se podaří zadláždit nejen celý vjezd,
ale i dvůr, takže na jaře můžeme provést zahradnické úpravy a opravená budova bude mít i krásné
okolí. Pokud nám pomůžete, uděláme si Vébrovku k obrazu svému.
Ale nejen Vébrovou restaurací žije naše obec. Jak jsem již psal, máme před sebou výstavbu obecní
kanalizace. Na stavebním úřadu v Kolíně pokračuje územní řízení. S Kolínem se nám podařilo sjednotit
názor na podmínky předávání našich splaškových vod do jejich kanalizace a uzavřeli jsme příslušnou
smlouvu. Nyní zahajujeme jednání o dotačních možnostech, první z nich je dotace ze Středočeského
fondu životního prostředí. Pokud budeme úspěšní, mohli bychom začít stavět ještě v tomto roce.
Každopádně se včas dozvíte, kdy bude stavba zahájena a jaké komplikace s ní budou spojeny. Až
budeme mít k dispozici konkrétní informace, pozveme Vás na jednání na obecním úřadu, a to i za
účasti projektanta i zhotovitele.
V minulých letech se nám nepodařilo zajistit místo ve školce pro některé polepské děti. Uvažovali
jsme o přestavbě "spolkové" místnosti v prvním patře našeho nynějšího obecního úřadu, ale investice
ve výši přibližně tři čtvrtě milionu byla příliš vysoká, tedy zastupitelé nesouhlasili s realizací tohoto
záměru. Nyní se opět naskýtá možnost vybudovat předškolní zařízení. Použitelné prostory máme
připravené v prvním patře přístavby u sálu Vébrovy restaurace, kde je potřeba jen dokončit vnitřní
instalace a vnitřní stavební úpravy. Opět se dostáváme ke středočeským dotačním fondům.
Předpokládám, že požádáme o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje a že budeme
úspěšní.

Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 9 – 12 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

Z akcí, které znamenají finanční výdaje, nesmím ještě zapomenout na záměr opravit horní splav.
Obdrželi jsme příslib dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na jeho opravu, nyní jednáme s
majitelem rybníka, kterému opravený splav zajistí dostatek vody v něm, o dlouhodobém podnájmu a
jeho dalších podmínkách. Předběžně jsme dohodnuti, že budeme rybník i nadále využívat pro naše
akce - zimní bruslení, letní hrátky na vodě a na pontonu, který na rybníku je. V neposlední řadě rybník
slouží jako zdroj vody pro hasiče a z jeho přítoku si zahrádkáři zalévají své rostlinky.
V úvodu svého "slova" jsem napsal, že mám radost. K ní přispělo i společné setkání lidí, kteří mají
chuť se podílet na našem obecním soužití. Zatím nechtějí hovořit o kulturní komisi, spíš o spolku
majícím za cíl pořádat akce pro veřejnost a možná je dělat i trochu jinak. První možností, kdy se
můžeme v letošním roce potkat, je lyžařský zájezd do Pasek. Další je karneval pro děti, ke kterému
využijeme i Vébrovu restauraci . A pak spousta dalších ... Máte-li chuť se přidat, spojte se s paní
místostarostkou, nebo nám dejte nějak vědět. Budeme rádi za každého z Vás, kdo nám pomůže.
Žhavé téma - odpady, řeší paní místostarostka, která pro nás připravuje co nejspravedlivější systém
nakládání s nimi. Ale o tom se dozvíte více příští měsíc přímo od ní.
Věřím, že s přicházejícím jarem se objeví více sluníčka, nám se vrátí elán a zase se na sebe budeme
usmívat.
Přeji Vám všem hodně dobrého zdraví a ještě více dobré nálady.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu Polepy
Termíny zasedání zastupitelstva, výborů a komisí v roce 2015
Obecní zastupitelstvo
starosta: Ing. Rostislav Vodička
místostarostka: Ing. Irena Kučerová
členové: Karel Čech, Ing. Václav Civín,
Eduard Kotlář, Mgr. Evženie Mačková,
Jaromír Syřínek
Finanční výbor
předseda: Ing. Václav Civín
členové: Michael Tafel,
Ing. Adéla Vokounová
Kontrolní výbor
předseda: Jaromír Syřínek
členové: Eduard Kotlář,
Mgr. Evženie Mačková
Komise rozvoje obce
předseda: Ing. Jiří Novák
členové: Karel Čech, Eduard Kotlář,
Ing. Adéla Vokounová

veřejné zasedání 2. pondělí v měsíci od 19 hodin
12.1.2015
13.4.2015
13.7.2015
12.10.2015
9.2.2015
11.5.2015
10.8.2015
9.11.2015
9.3.2015
8.6.1015
14.9.2015
14.12.2015
pondělí v následujícím týdnu po zasedání zastupitelstva od 19 hodin
19.1.2015
20.4.2015
20.7.2015
19.10.2015
16.2.2015
18.5.2015
17.8.2015
16.11.2015
16.3.2015
15.6.2015
21.9.2015
21.12.2015
poslední pondělí v měsíci od 19 hodin
26.1.2015
27.4.2015
27.7.2015
26.10.2015
23.2.2015
25.5.2015
31.8.2015
30.11.2015
30.3.2015
29.6.2015
21.9.2015
28.12.2015
3. středa v měsíci od 19 hodin
21.1.2015
15.4.2015
15.7.2015
21.10.2015
18.2.2015
20.5.2015
19.8.2015
18.11.2015
18.3.2015
17.6.2015
16.9.2015
16.12.2015
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Nová administrativní pracovnice, změna úředních hodin
Do výběrového řízení na pozici účetní a administrativní pracovnici se přihlásilo přibližně 40 zájemců,
z nichž bylo 7 uchazečů z Polep. Bohužel většina přihlášených nesplňovala kvalifikační předpoklady. Po
dvou kolech výběrového řízení byla nakonec vybrána jako nejvhodnější pro tuto práci paní Ivana
Lhotáková. Paní Lhotáková léta pracovala jako účetní Obecního úřadu v Ohařích, bude tak moci zúročit
nabyté zkušenosti v práci pro naši obec. Přejeme jí, aby se jí u nás líbilo a práce ji bavila.
Kromě nové účetní působí na obci od července jako pomocná administrativní pracovnice
absolventka Martina Koubská, která již pro obec pracovala v minulém období. Martina Koubská bude
působit na obecním úřadu až do konce června, kdy jí vyprší smlouva v rámci projektu Cílem je
zaměstnání ve Středočeském kraji, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.
Nové úřední hodiny pro veřejnost jsou následující:
Pondělí a středa
14 - 21 hodin
Úterý a čtvrtek
9 - 12 hodin

Ještě k odpadům v roce 2015
Jak jsme informovali v minulém čísle, firma Revenge, a.s. nám nabízela kontejner na obnošené
šatstvo, bohužel se však nepodařilo kontaktovat žádného zástupce firmy. Byla oslovena i Diakonie
Broumov, ta však kontejnery nezapůjčuje, jeho pořízení by znamenal výdaj z obecní poklady přibližně
ve výši 15 tis. Kč. Na základě této skutečnosti zastupitelé rozhodli, že otázka trvalého umístění
kontejneru na obnošené šatstvo a obuv bude řešena až podle zájmu z řad občanů při anketě o
odpadech.
S platností od 1.1.2015 až do odvolání není možné odvážet jakýkoliv odpad do sběrného dvora
v Kolíně v Jateční ulici. V současné době probíhají jednání o obnovení možnosti ukládat velkoobjemový
nebo nebezpečný odpad v tomto sběrném dvoře. O výsledku jednání budeme informovat v příštím
čísle.
Vzhledem k tomu, že se chystá změna v poplatcích za TDO podle Vámi zvolené varianty,
prosíme Vás, abyste až do odvolání tento poplatek neplatili!
O částce i termínu úhrady budete včas informováni.

Obtěžují vás agresivní psi?
V poslední době se několikrát stalo, že byli občané na veřejném prostranství obtěžováni agresivním
psem. Pokud byste se dostali sami do této svízelné situace, případně se stali jejími svědky, neváhejte
volat státní policii na telefonu 158. S majitelem nebezpečného psa pak bude probíhat přestupkové
řízení na Odboru životního prostředí v Kolíně.

Jednou větou ...





Zastupitelé odsouhlasili zadláždění zbývající části dvora ve Vébrově restauraci. Práce bude
realizovat p. Rohlík za cca 75 tis. Kč včetně DPH.
Mezi vánočními svátky proběhla schůzka ohledně vykácení několika stromů v parčíku
v řadovkách, bylo dohodnuto, že si obyvatelé svépomocí vybrané stromy pokácí a následně
uklidí dřevo a větve. V letošním roce proběhne dosázení novými stromy.
Návrh smlouvy na pronájem rybníka s Ing. J. Civínem je stále v jednání.
Od ledna 2015 je obnoveno vydávání Polepáčka pro děti.
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Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu – 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18.2.
papír – každý pátek – 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2.
sklo – poslední pátek v měsíci – 30.1.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 3.2.
Třídit můžete i hliník a plechovky od konzerv a nápojů. Speciálně upravená popelnice je
umístěna na dvoře u obecního úřadu. A jak poznáte, že se jedná o hliník a nikoli o stříbrný
plast? Složený nebo zmačkaný hliník se nevrátí do původního tvaru.

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Polepské vánoční zpívání
Grafický návrh obálky a grafická úprava bloku (licence, ilustrace, texty, stránková montáž, včetně
definitiv pro tisk) zpracování zpěvníku 4 356,- Kč, náklady na vytištění 80 ks zpěvníku cca 500,- Kč
(papír + toner), aktéři vánočního zpívání vystupovali zdarma, za což jim patří vřelý dík, víno, rum,
koření, pomeranče, citróny, jablečný mošt a kelímky dohromady 1 159,- Kč, cukroví darováno
ochotnými spoluobčany. Celkové výdaje na zpívání byly 6 015,- Kč, na dobrovolných příspěvcích bylo
vybráno 1 470,- Kč, za finanční příspěvky všem dárcům ze srdce děkujeme. Peníze budou použity na
kulturní akce v budoucím období.
Byli jsme požádáni o zveřejnění následujícího příspěvku, otiskujeme tedy v plném znění:
Vážení spoluobčané,
v prosincovém čísle Polepských listů byla zmínka o tom, že Obecní úřad ušetří 10. 000,-Kč ročně za
grafickou úpravu novin. Toto tvrzení je velice zjednodušené a zavádějící.
V minulém období jsme spolupracovali na vydávání Polepských listů a chceme zdůraznit, že naše
práce spočívala nejen v grafické úpravě PL. O obsah novin se vždy starali zastupitelé obecního úřadu.
My jsme obdrželi texty příspěvků, redakčně je zpracovali, doplnili obrazovým materiálem a ilustracemi
a noviny připravili až po definitivní podklady k tisku. Součástí této práce byly i textové korektury,
retuše, obrazové a textové montáže atd. O spolupráci při vydávání PL jsme tenkrát byli požádáni.
Troufáme si říci, že jsme přispěli k tomu, aby noviny v minulém volebním období vůbec vycházely a
měly dobrou estetickou úroveň.
V každém roce bylo vydáno 10 čísel Polepských listů a za kompletní zpracování jednoho čísla jsme
účtovali 800,- Kč bez DPH.
V současné době kalkulaci pouze za grafickou úpravu Polepských listů po nás nynější zastupitelé
OÚ nepožadovali.
Informaci podáváme pro vysvětlení a upřesnění, aby nedocházelo k nepodloženým domněnkám.
Josef a Milena Švarcovi
Stanovisko obecního úřadu:
Informací v minulém čísle Polepských listů jsme v žádném případě nechtěli snižovat výsledky práce
Výtvarného studia Švarc. Nejsme odborníci v této oblasti, a tak byly všechny práce vyjmenované
v článku výše zahrnuty pod pojem „grafické zpracování“. Pokud se tím stala informace pro občany
zavádějící, omlouváme se jak občanům, tak Výtvarnému studiu Švarc, nestalo se tak záměrně. Cílem
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bylo informovat obyvatele Polep, jakým způsobem zastupitelé spravují svěřené finanční prostředky z
daní od občanů, tak jak bylo slíbeno v předvolební kampani.
Co se týče finanční úspory, tak uvedená částka 10 tis. Kč ročně skutečně odpovídá 800,- Kč bez DPH
za jedny Polepské listy, protože obec není plátcem DPH a nemůže si DPH odečíst. Měsíční výdaj za
zpracování jednoho čísla činil tedy pro obec celkem 968,- Kč, za deset čísel dohromady 9 680,- Kč, což
při zaokrouhlení odpovídá 10 tis. Kč.
Úspory finančních prostředků se netýkají jen Polepských listů, ale zastupitelé se snaží šetřit i v jiných
oblastech výdajů jako je např. odvoz odpadů, bankovní poplatky nebo výhodnější typ pracovní
smlouvy u některých zaměstnanců úřadu. Možná jsou to malé částky, v blízké budoucnosti však čekají
naši obec velké investice, a bude potřeba doslova každá koruna k zaplacení spoluúčasti, protože žádná
dotace nehradí veškeré výdaje na projekt.

Komise rozvoje obce
Pár informací o investičních akcích, které připravuje pro rok 2015 Komise pro rozvoj obce:
 obnova koryta toku Polepky / cca od mostku směrem ke hřišti/- investor Povodí Labe
 dláždění přístupové cesty a dvora ve Vébrově restauraci - realizaci provádí firma Rohlík, termín
dokončení leden 2015
 poptávka projekčních a realizačních prací pro opravu jezu u Horního rybníka - dotace od Státního
fondu životního prostředí
 realizace podlah v sále a výčepu Vébrovy restaurace – poptávkové řízení dodavatele a hledání
vhodného dotačního titulu.
Komise pro rozvoj obce se schází pravidelně každou třetí středu v měsíci od 19,00 hod. na Obecním
úřadu. Kromě investičních akcí řeší i běžné záležitosti občanů, jako žádosti o stavební úpravy, kácení
dřevin a porostů apod. Nápady a připomínky občanů jsou vítány.
Ing. Jiří Novák

Knihovna
Statistika za rok 2014
K poslednímu kalendářnímu dni minulého roku bylo v polepské knihovně zaevidováno 3680 knih, z
toho 540 naučné literatury a 3140 krásné literatury. V minulém roce navštívilo naši knihovnu celkem
473 čtenářů. Zaregistrovaných máme 59 čtenářů, kteří navštěvují knihovnu pravidelně. Z toho je pouze
15 dětských čtenářů, což je velká bolest nejen naší knihovny. Bylo vypůjčeno 584 knih, z toho 478
krásné literatury pro dospělé, 65 naučné literatury pro dospělé, 39 krásné literatury dětské a 2 naučné
literatury dětské. Koupeno bylo 39 nových knih. Tak jako v předchozím období fungovalo v knihovně i
zapůjčení souboru sta knih s knihovnou v Kutné Hoře.
V současné době na své čtenáře čeká přes sto nově přivezených knižních titulů z knihovny z Kutné
Hory.
Radka Chroustová

Kroužek tvoření pro ženy a dívky
Milé ženy a dívky, nebaví vás stále se jenom věnovat domácím pracím? Chcete uniknout z
každodenní rutiny? Co takhle se o víkendu zastavit a setkat se, něco hezkého vytvořit, případně se
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něčemu novému přiučit, něco nové naučit ostatní nebo jen tak posedět při kafíčku a poklábosit…
Scházet bychom se mohly jednou za tři měsíce, v případě zájmu samozřejmě i častěji. Také by se vám
to líbilo? Zastavte se tedy v knihovně nebo se ozvěte na mail knihovna@polepan.cz, kde vám budou
podány bližší informace.
Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Připravte si masky
V sobotu 28.2. se ve Vébrově restauraci uskuteční karneval pro děti. A k němu neodmyslitelně patří
všelijaké masky a kostýmy. Proto Vás prosíme (a to nejen děti, ale i rodiče, kteří budou mít chuť se
zapojit), abyste již teď začali vymýšlet a pracovat na svých maskách, které náležitě odměníme. Na děti
bude kromě jiného čekat i řada soutěží a něco dobrého na zub. Bližší informace o programu budou
zveřejněny v příštích Polepských listech.
Jana Procházková

Cvičíme i v novém roce
Úterní cvičení pokračují i v roce 2015 dle rozpisu platného od září. Pro případné nové zájemce o
cvičení jen upřesňujeme:
Úterý 17 - 18 hodin – cvičení na rehabilitačních míčích ve spolkové místnosti, cvičení vede p. Ptáčková
Úterý 18 – 19 hodin – Bodyforming ve fitku (vedle hospody), cvičení vede p. Pospíšilová, vstupné 50 Kč
Úterý 19 – 20 hodin – Power joga ve fitku, cvičení vede p. Hofmanová, vstupné 50 Kč

Společenská kronika
V lednu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
86. narozeniny pan Josef Toška.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Z obecní matriky
K 1.1.2015 je evidováno v naší obci celkem 635 obyvatel. Z tohoto počtu je 19 našim spoluobčanům
80 a více let. Nejstarším občanem Polep je pan Karel Kolář, který v tomto roce oslaví krásné 90.
narozeniny.
Během loňského roku se v Polepech uskutečnil 1 sňatek. Jako rok narození 2014 budou uvádět 3
naši malí spoluobčánci, 2 lidé zemřeli. Nově se k trvalému pobytu v Polepech přihlásilo 27 lidí a 13 lidí
se odstěhovalo.
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