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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Ani v lednu jsme se nedočkali té pravé, ladovské zimy. Většina z nás je asi ráda, ale co
děti? Neměly se kde sklouznout na pekáčích,
nezamrznul rybník. Dokonce ani na horách
není příliš sněhu a tak lyže asi zůstanou ležet
bez užitku.
Na druhou stranu ale mnozí z nás pociťují lehké svrbění dlaní a nedočkavě pozorují
zahrádku, jestli už neuvidí nějaké ty kvítky.
Dokonce i ptáci začínají zpívat, jako kdyby se
jaro přiblížilo a zima se neměla vrátit.
S jarem nejen že se vrhneme na zahrádky, ale počítáme i se společnými akcemi, které
nás dostanou ven, do přírody. Rádi bychom
s Vámi zase vyrazili na tradiční jarní kolovětrání, cíl zatím není známý, ale napadlo mne, že od
prvního kolovětrání uplynulo už skoro sedm let
a v obcích, po kterých jsme jezdili, se mnohé
změnilo. Pokud budou okolní starostové ochotní věnovat svým sousedům trochu času, rád
bych zopakoval trasu prvního ročníku.
Kromě společného výletu na kolách, bych
chtěl spolu s obecními pracovníky konečně
upravit potřebskou cestu, která je poslední neupravenou polní cestou v okolí naší obce. Vznikne tak další příjemná vycházková trasa do okolní krajiny.
V jarních měsících bychom pro Vás, spolu
s občanským sdružením Přátelé polepského
údolí, rádi uspořádali turnaj v badmintonu spojený s přátelským posezením u večerního ohně.

Věřím, že se na těchto akcích potkáme i s novými obyvateli naší obce a spolu vymyslíme, co
v naší vesničce vylepšit. Možná se najdou i noví
kandidáti na zastupitele, vždyť komunální volby
se kvapem blíží.
Na únorovém jednání obecního zastupitelstva byla kromě jiných bodů projednávána
i cena za odpad. I přes návrh ﬁnančního výboru
neupravovat cenu odpadu na letošní rok bylo
nakonec zastupiteli odsouhlaseno snížit poplatek o 50,- Kč na občana, takže v letošním roce
bude každý poplatník platit 550,- Kč. Kromě
výše uvedeného poplatku za „vyvážení popelnice“ je možné si za jednorázový poplatek 300,- Kč
za rok objednat zapůjčení hnědé popelnice na
bioodpad a její vyvážení jednou za čtrnáct dnů.
Vyvážení nádob na bioodpad bude probíhat od 11. dubna do 21. listopadu 2014, a to
jednou za čtrnáct dnů. V období od 3. dubna do 27. listopadu budou jednou za čtrnáct
dnů vyváženy i „popelnice“ na směsný komunální odpad. Díky snížení četnosti svozů
„popelnic“ jsme snížili cenu za odpad. Ovšem
i přes toto snížení je likvidace odpadu dotována z obecního rozpočtu. Píšu-li o nakládání
s odpadem, nemohu si odpustit zmínku o tom,
jak jednomu našemu spoluobčanovi nebyla
vyvezena „popelnice“, neboť v ní byla stavební
suť. Při projednávání tohoto incidentu mi přinesl ukázat své fotograﬁe, ze kterých bylo zřetelně vidět, jak třídí odpad. Kromě směsného
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odpadu byly na fotograﬁích v „popelnici“ i plasty
a papír, které máme všichni povinnost ukládat
do nádob na třídění. A pokud najdou pracovníci svozové ﬁrmy v nádobě na směsný komunální odpad i větší množství bioodpadu, pravděpodobně nevyvezou ani tuto nádobu. Popisovaný
přístup pracovníků svozové ﬁrmy zcela jistě
není snahou o jakékoliv zbytečné perzekuování
nevinných občanů, ale je snahou o naplnění požadavků zákonů platných na úseku nakládání
s odpady. Vzhledem k tomu, že zmiňovaný incident byl jedním ze dvou za celou dobu mého
starostování, věřím, že se nemáme čeho obávat.
K veselejším záležitostem. Z akcí připravovaných kulturní komisí bych se rád zmínil
o chystaném polepském posvícení. V předminulém roce se posvícení odehrávalo ve stylu western, letošní by mělo být „námořnické“.
Kromě běžných aktivit spojených s touto akcí
(kolotoče, stánky, občerstvení, zábava) bych
vás všechny rád vyzval k důkladné přípravě na
posvícení, které bude nejen završením letošní

sezóny, ale možná i završením našeho působení v komunální politice. Pokud se nám podaří
zajistit lodě a pokud nedojde ke změně vlastníka rybníka, chtěl bych na něm uspořádat závody lodí, možná i dračích. Ani naše Polepka by
neměla uniknout pozornosti. Podaří-li se nám
(a já věřím, že ano) ji přehradit, uspořádáme
přehlídku námořních škunerů. Každý jsme byli
v dětství námořníkem a mít svou vlastní pirátskou loď bylo snem většiny z nás. Pojďme si
ten sen splnit a na posvícení se v té své bárce
svézt...
Na závěr bych si dovolil zopakovat výzvu pro
sousedy, kteří mají pocit, že by se rádi zapojili do života v obci a třeba se chtěli i podílet na
jejím vedení. Rádi Vás na obecním úřadu přivítáme, představíme Vám, jak obecní úřad funguje a určitě přivítáme Vaši pomoc, Vaše názory
a nápady.
Všem Vám přeji pevné dobré zdraví, dobrou
náladu a chuť do života.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace obecního úřadu

Jednou větou ....
▶ Příští řádné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 3. března 2014.
▶ 1. dubna 2014 bude zahájena rekonstrukce Vébrovy restaurace.
▶ Prosíme, uklízejte po svých psích miláčcích - také na travnaté cestě nad hřištěm, kde je plno
psích hromádek - hrajou si tam děti!!!
▶ Poplatky za TDO pro rok 2014 budou ve výši 550,- Kč/na osobu.
▶ Poplatek za bioodpad 300,- Kč/za hnědou nádobu (zahrnuje pronájem nádoby + 17 svozů).

▶ Od 1. března je možné platit poplatky na rok 2014.
Platbu můžete provést nejpozději do 31. 5. 2014:
1. V hotovosti v době úředních hodin u paní účetní na OÚ v Polepech.
2. Bankovním příkazem na účet obce Polepy: 9720151/0100
Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.
3. Složenkou přes poštu - složenku si můžete vyzvednout na OÚ Polepy
nebo budou k dispozici v hospodě a na autobusové otočce.
Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.
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Výše poplatků: 550,300,500,50,-

Kč
Kč
Kč
Kč

1 osoba za komunální odpad
Bioodpad (hnědá nádoba)
ČOV
Pes

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
V únoru slaví:

paní
paní
pan
pan

Věra
Jana
Josef
Karel

GUŠTAROVÁ
LODINSKÁ
JANDÍK
NEBESÁŘ

75. narozeniny
75. narozeniny
70. narozeniny
75. narozeniny

Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE - Nezapomeňte na pohyb
V roce 2014 pokračují pravidelná cvičení. Co potřebujete s sebou? Sportovní obuv, podložku,
pití a hlavně chuť si zacvičit. Platí se 50,- Kč za hodinu.
Úterý
Úterý
Úterý
Čtvrtek

17 - 18 hodin ‒ cvičení na RHB míčích ve spolkové místnosti
18 - 19 hodin ‒ Bodyforming ve Fitku vedle hospody
19 - 20 hodin ‒ Power Joga ve Fitku vedle hospody
17 - 18 hodin ‒ cvičení na RHB míčích II. ve spolk. místnosti

(paní Alena Ptáčková)
(paní Hana Pospíšilová)
(paní Věra Hoﬀmanová)
(sl. Jana Procházková)

Maškarní zábava pro děti i dospělé
V sobotu 1. března 2014 se uskuteční ve Vébrově restauraci maškarní rej.
Od 14 hodin proběhne dětské maškarní
zábavné odpoledne. Děti v různých maskách
se mohou těšit na soutěže a taneční diskotéku. Bude možné zakoupit občerstvení, které
zajistí pan Dušan Pešek. Velkým překvapením se stane vystoupení dětského tanečního
klubu CrossDance Kolín.
Vstupné na tuto akci bude dobrovolné.

Večer od 19 hodin maškarní rej pokračuje
pro dospělé. K tanci a poslechu zahraje oblíbená skupina Trampoty z Červených Peček.
Také na večerní maškarní zábavu je připravené překvapení a můžete se těšit i na tombolu.
Vstupné bude 80,- Kč.
Masky mají vstupné snížené.

Rádi uvítáme pomoc při úklidu a výzdobě sálu. Uklízet budeme v neděli 23. února od 14 hodin.
Vezměte si s sebou koště, kbelík a hadr.
za kulturní komisi obce Polepy Evža Mačková

Termíny jarních kulturních akcí v Polepech
16. února
19. března
26. března

Stavění budek pro netopýry od 14 hod.
Posezení v knihovně
Jarní vycházka

4. dubna Setkání seniorů
13. dubna Velikonoční tvoření
26. dubna Výlet do Polska

Jarní vycházka polepským údolím
Pro zájemce, kteří se chtějí projít po okolí Polep, se uskuteční jarní vycházka
ve středu 26. března 2014. Sraz bude ve 14 hodin u hasičárny.

Marie Čábelová
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Střípky z polepské historie
...Prvním polepským spolkem byl sbor dobrovolných hasičů. V materiálech Josefa Vacka se
nachází dvě stručné zmínky o založení tohoto spolku. Ty se v některých detailech ovšem neshodují (především co se týče osob, které stály v prvních letech ve vedení sboru) s informacemi, které
podává p. Jaroslav Pejša, a které byly otištěny v minulém čísle. Proto jsem se rozhodl Vackův dokument zveřejnit, a případně informace v něm obsažené v budoucnu objasnit.

Z éry počátků spolku také pochází lehce
úsměvný příběh, který zachytil v době mezi
světovými válkami kolínský básník Karel Leger
v jednom ze svých vzpomínání na kolínská místa.
„...Kde jsou dnes Čechovy sady, r. 1866 ve válce na kvap byly postaveny polní pece, ale tuším,
než se v nich začalo péci, už tu byli Prušáci. Pece
pak zbourány. Dále stály dvě ohromné dřevěné
kolny, vysoké, černé, vojenská skladiště z r. 1757,
pokud se pamatuji, vždycky prázdné, strašilo
v nich, sovy a netopýři měli tam hnízda. K hlídání těch skladišť byla strážnice a v ní šikovatel

s několika vojáky, ale konečně byli odvolaní, neměli co hlídat. Někdy kolem r. 1880 měl v přední
z těch kolen sklad p. Fišer, majitel olejny. Byly tam
veliké hromady řepky a mnoho sudů s řepkovým
olejem. Jedné noci to shořelo, sudy popraskaly
a olej se rozléval na všecky strany. Ve vedlejší
zahradě tvořil hořící jezero a příkopem ubíhal.
A tu kde kdo, hasiči, diváci nabírali olej do džberů a všemožných nádob, odnášeli si domů, mazali boty, řemeny. Z blízkých Polep přijeli hasit
s voznicí, když viděli, co se děje, vodu z voznice
vypustili. Nalili oleje a vrátili se. Ohořelé trosky
a hromady seškvařené řepky dlouho tu strašili.“

Literatura:
Materiály Josefa Vacka,; KAREL LEGER: NAŠE ULICE, Věstník čsl.turistů, ročník VII. 1930, čís. 7.
Martin Mejzr
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