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listy
Číslo I
leden 2011
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Ve svých předchozích „slovech starosty“ jsem se zmiňoval o tématech spíše
nehmotných, tentokrát bych se Vám rád pokusil přiblížit běžné dění na obecním úřadě,
protože se někdy dozvídám, že o věcech, které nám připadají jako zcela běžné, nemáte
mnohdy ani základní informace.
Asi se mi nepodaří psát o nich v nějakém logickém sledu, tedy se pokusím o
zodpovězení těch otázek, na které se ptáte nejčastěji.
Obchvat a přemostění obchvatu nad„polňačkou“. „Polňačka“, nyní přerušená stavbou
obchvatu, zrušená nebude, na podzim jste si mohli všimnout, že na naší straně obchvatu
vyrostl násep, který je první fází výstavby přemostění obchvatu naší „polňačkou“. Most,
který vznikne v rámci stavby obchvatu, by měl mít parametry takové, aby zvládl přejezd
hasičského vozu, tedy osobní automobily po něm budou moci přejíždět běžně, bez
jakéhokoliv omezení. Podle prohlášení zástupců společnosti Strabag, by most měl být
provozuschopný v září letošního roku. Ve stejné době by měl být přeložen i provoz ze
stávající silnice vedoucí z Polep na křižovatku s ulicí Polepská, a to na nový most, který
už stojí poblíž této křižovatky, tedy bychom k nemocnici jezdili po nadjezdu nad
obchvatem.
Do doby, než bude hotový most na „polňačce“, jsme s uživatelem zemědělských
pozemků Ing. Hofmanem dohodli, že si můžeme na rozhraní záboru pro stavbu a
obdělávaného pole vytvořit pěšinu. Na podzim jsme na povrch této pěšiny nasypali
písek, už jsme ale nestihli vytvořit jakési zábradlí oddělující pěšinu od stavby, takže
v některých místech na pískovou pěšinu vjela vozidla stavby a poškodila ji. Stejně tak
řešíme se staviteli obchvatu poškození povrchu cyklostezky v údolí u Berkovy skály.
Administrativní pracovnice
Starosta
Místostarostka
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:30 – 21 hod., Út, Čt 8 – 13 hod
Po, St 18:00 – 21 hod
Po 18:00 – 21 hod
St 16:00 – 19 hod
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
email: oupolepy@volny.cz

Před zimou provedli opravy nejvíce poškozených míst, v jarních měsících slíbili
definitivní opravu a uvedení do původního stavu.
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
U horního rybníka před lety vzniklo díky partě nadšených volejbalistů antukové
oplocené hřiště. Vzniklo na obecním pozemku, ovšem za minimální finanční spoluúčasti
obce, většinu materiálu i prací zajistili sami volejbalisté. Díky tomu, že antukový povrch
je sice optimální pro pohybový aparát, ale také velmi náročný na údržbu, bylo v roce
2009 zastupiteli rozhodnuto, že obec podá žádost o dotaci na instalaci „umělého“
povrchu.
Dotaci jsme dostali a na konci loňských prázdnin byl nový povrch dokončen.
Při oslavách polepského posvícení jsme uspořádali turnaj v badmintonu, kterým jsme
chtěli nalákat naše sportovněji založené spoluobčany k využívání volného času na tomto
hřišti. Snad z ostychu, snad díky umístění až na samém konci vesnice, jsme na hřišti
příliš velký provoz nezaznamenali. Možná někoho odradila i zamčená vrátka. Ale
k zamykání jsme se rozhodli z důvodu ochrany povrchu před případnými anonymními
nezodpovědnými návštěvníky. Myslím si ale, že ani zamčená vrátka nejsou
nepřekonatelným problémem, neboť ve vývěsce vedle nich je několik telefonních čísel,
kam je možno si zavolat o klíče. Takže až nastane jaro, neváhejte a přijďte si zahrát na
„umělku“. Malou kopanou, tenis, odbíjenou, badminton, nohejbal, nebo zaházet na
basketový koš.
A nakonec se vrátím k týrání zvířat.
Všichni si pamatujeme na období, kdy někdo ve vsi házel do zahrad se psy otrávené
žrádlo. V předminulém týdnu k nám na úřad přišel jeden soused a přinesl ;fotografie
z operace kocoura, kterého někdo střelil do oka vzduchovkou. Kocourovi veterinářka
nejen že vyjmula z očního důlku diabolku, ona mu musela vyjmout i oko. Nevím, jaký
člověk může tak ošklivě ublížit zvířeti, ale doufám, že příště své zvrhlé pudy ovládne,
neboť se dopustil ne přestupku, ale trestného činu. A věřte, že v případě jeho přistižení
nebudeme ani chvíli váhat s podáním trestního oznámení.
I přes neveselý poslední příspěvek si dovolím Vám všem popřát hodně zdraví, sílu
k přežití pochmurných zimních dnů a radost z prvních letošních slunečních paprsků.
A nezapomeňte, MASOPUST SE BLÍŽÍ MÍLOVÝMI KROKY.
Váš starosta Rostislav Vodička
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Blahopřejeme našim spoluobčanům

a

V lednu slaví
paní Emílie Augustinová 84. narozeniny,
pan Jindřich Holeček 88. narozeniny
pan Josef Toška 82. narozeniny.

a

Přejeme jubilantům vše nejlepší
hodně zdraví do dalších let.

Omlouváme se za překlep ve jméně pana Jaroslava Marhana, kterému jsme v minulém
čísle blahopřáli k životnímu jubileu.

Informace Obecního úřadu Polepy
Sběrný dvůr pro polepské občany.
K odevzdání velkoobjemového odpadu, stavebního odpadu do 0,5 m3, nebezpečného
odpadu a elektrospotřebičů je možné využít v Kolíně IV, ul. Jateční. Ukládání odpadu
do sběrného dvora v Kolíně je však řešením nouzovým, měli bychom využívat
především jarní a podzimní sběr těchto odpadů přímo v Polepech.
Otevírací hodiny:
Pondělí —
Úterý
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00
Neděle —
www.ave-kolin.cz tel: 602 396 792 , 602 396 664
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Jednou větou ….
• Návrh rozpočtu na rok 2011 je zveřejněn na úřední desce a webových stránkách

obce Polepy
Zastupitelé odsouhlasili podání žádostí o dotace na rok 2011 z fondu
Středočeského kraje
• Z Fondu životního prostředí a zemědělství – žádost o dotaci na „Prodloužení
vodovodního řadu A1-1 Polepy „ ( s 10% spoluúčastí obce)
• Ze Středočeského FROM – žádost o dotaci na „ Polepy rekonstrukce veřejného
osvětlení „ ( s 10% spoluúčastí obce)
• Z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání – propagační materiály
cestovního ruchu „ Obec Polepy a její místo na slunci“ ( s 10% spoluúčastí obce)
• TJ Polepy podalo žádost o dotaci na rozvoj a podpory mládeže
• Občanské sdružení „ Přátelé Polepského údolí „ podalo žádost o dotaci na výsadbu
stromů
• Zastupitelé odsouhlasili snížení příspěvků občanů na dopravu obědů
provozovanou pečovatelskou službou Kolín na 150,- Kč.
• Zasedání zastupitelstva v únoru bude 14.2.2011
• Stále je volné místo polepského kronikáře.
Od 15.března je možné platit poplatky na rok 2011.
Platbu můžete provést :
1. V hotovosti v době úředních hodin účetní na OÚ v Polepech
2. Bankovním příkazem na účet obce Polepy 9720- 151/0100, jako variabilní
symbol uvádějte číslo domu
3. složenkou přes poštu ( složenky se nebudou roznášet, ale je možné si je na OÚ
Polepy vyzvednout) jako variabilní symbol uvádějte číslo domu
výše poplatků 450,- Kč osoba za komunální odpad
50,- pes
500,- ČOV
450,- Kč za rekreační nemovitost
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Polepská černá kronika
V obci nám řádili zloději
Na konci roku 2010 došlo k vykradení několika neobydlených domů a aut parkujících
před domy v v Polepech. Dávejme si větší pozor na majetek a vše si řádně zabezpečme.
Byly odcizeny hlavně věci, které se dají zpeněžit. Nejvíce se jednalo o kovy. Došlo i ke
krádeži popelnice. V současné době se po obci pohybuje dost neznámých lidí. V případě
pochybností o jejich pohybu informujme policii ČR na čísle 158, městskou policii 156
nebo 112.
Nepouštějme si neznámé osoby do svých příbytků a nebuďme důvěřiví.
Týrání zvířat
V minulém roce jsme upozorňovali na traviče psů a koček, který pravděpodobně řádil
v Polepech. Rozmohl se další problém , který také souvisí s týráním zvířat . Někdo si
vybírá při střelbě ze vzduchovky živé terče v podobě koček. O této zkušenosti přišel na
obecní úřad informovat polepský občan. On sám se podílel na záchraně kocoura,
kterému někdo vystřelil oko.
Kdo se skrývá za lidskou bestií a mstí se zvířatům ? Příště by to mohlo být třeba i dítě.
E.Mačková

Kulturní a sportovní akce
Pravidelná cvičení :
Úterý od 17.00 hodin cvičení na RHB míčích ve spolkové místnosti
Středa od 16.30 hodin cvičení dětí ve Fitku vedle hospody
Pátek od 17.45 hodin Power Joga ve Fitku vedle hospody
Nejen sportovní den pro ženy
Pro všechny ženy bez ohledu na věk, které mají rádi pohyb a zajímají se o zdravý životní
styl bude připraven celodenní program „ Ženy v pohybu „
Můžete se těšit na nové trendy při formování postavy, taneční Zumbu, fyziognomii,
typologii, módní přehlídku nejen sportovního oblečení. Během celého dne bude zajištěno
i zdravé stravování. Termín (duben – květen) program a vše kolem bude upřesněno
v březnových polepských listech.
Karneval na ledě
Karnevalové veselí letos plánujeme na ledě. Zatím počítáme, že se zima vrátí a na
polepském rybníku bude koncem února rej masek .
Nejen pro děti budou připraveny soutěže, hudební diskotéka na ledě, vyhodnocení
nejkrásnější masky a sladké odměny. V případě nepříznivého počasí bude karneval
v jiném termínu.
Masky si určitě připravujte.
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Sekání se zastupiteli sousedních obcí
(Červené Pečky, Nebovidy, Libenice, Grunta,Pašinka,Huboký Důl)
Již několik let se snažíme o vzájemné přiblížení obyvatel našich okolních obcí. Ani letos
se nechceme vzdát myšlenky, že bychom o sobě měli vědět o trochu víc, než jen , že
jsme místem na mapě a kudy k nám vede silnice.
Setkání zastupitelů a aktivních lidí z naší obce a okolních vesnic je naplánováno na
čtvrtek 24.února od 18.00 hodin ve spolkové místnosti v Polepech.
Výstava polepských sběratelů
V cyklu „Poznáváme polepské osobnosti“ je letos naplánováno uskutečnit sběratelskou
výstavu .
Vystavovat se budou různé sběratelské kousky, např. ubrousky, balené cukry, pivní
tácky, turistické známky, ale určitě i další sběratelské kuriozity.
Vyzýváme i ostatní sběratele, přijďte se pochlubit se svojí sbírkou, vyměnit si
sběratelské kousky.
Výstava bude probíhat o víkendu 9. – 10.4.2011 ve spolkové místnosti na obecním
úřadě v Polepech.
Kdo máte zájem vystavovat, prosím, dejte vědět E. Mačkové , nebo na obecní úřad.
Rádi vás uvítáme a podáme bližší informace.
Beseda o životě v Íránu.
Ve čtvrtek 17. února od 17.00 hodin se uskuteční beseda o životě v Íránu s paní
Věrkou Drozdovou, která je knihovnicí ve Stříbrné Skalici a v Íránu v mládí pobývala.
V roce 2007 se do této země na tři týdny vrátila a pořídila fotodokumentaci. Spolu se
svým manželem MUDr. Zdeňkem Šebkem pořádá besedy.
Udělejte si čas a přijďte si poslechnout určitě zajímavé povídání.

E. Mačková
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Kalendář akcí na rok 2011- I. pololetí
Karneval na ledě
Beseda o Iránu
Jak se zdobí vajíčka a
perníčky. Velikonoční
prodejní výstava
Nákupní Polsko
Sběratelská výstava
Polepská májová
tancovačka
Den matek
Posezení při harmonice
pro polepské pamětníky
Výlet nejen pro
důchodce
Indiánské putování pro
děti
Polepské kolovětrání

únor
17.2.2011
březen

Mše svatá v polepské
kapličce Cyrila a
Metoděje

5.7.2011

březen, duben
9.4. – 10.4.2011
květen
květen
květen
květen,červen
červen
červen

E. Mačková

Zprávy z knihovny
Statistika za minulý rok
K poslednímu kalendářnímu dni minulého roku bylo v polepské knihovně zaevidováno
3509 knih, z toho 507 naučné literatury a 3002 krásné literatury. V minulém roce
navštívilo naši knihovnu celkem 342 čtenářů. Bylo vypůjčeno 855 knih, z toho 653
krásné literatury pro dospělé, 32 naučné literatury pro dospělé, 150 krásné literatury
dětské a 18 naučné literatury dětské. Koupeno bylo 52 nových knih.
Tak jako
v předchozím období fungovalo v knihovně i zapůjčení souborů knih/jejich výměna
s knihovnou v Kutné Hoře a nově také s obecní knihovnou ve Štítarech.
Z Kutné Hory byly půjčeny dva soubory po 100 knihách a ze štítarské knihovny jeden
soubor o celkovém počtu 80 knih. Naše webové stránky knihovny loni navštívilo 2599
návštěvníků. Do elektronického katalogu knihovny, který byl v loňském roce
zpřístupněn, bylo evidováno 74 vstupů. Pokud chcete navštívit webové stránky naší
knihovny, uvádím ještě jednou její adresu www.polepan.cz/knihovna.
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Čtenářský kroužek
V pátek 7. 1. 2011 se konala první schůzka čtenářského kroužku. Malé čtenářky jsem
nejprve seznámila, jak budou naše setkání probíhat a jakým činnostem se budeme kromě
čtení věnovat. Přečetly jsme si také úryvky z oblíbených knížek, které si přinesly.
Nevím, jak děvčatům, ale mně samotné se první schůzka líbila a těším se na další
setkání, které se uskuteční první pátek v únoru, tedy 4. 2. 2011.
Vyhodnocení malířské soutěže
Obecní knihovna vyhlásila na
konci loňského roku malířskou
soutěž. Děti soutěžily ve dvou
kategoriích. Mladší malovaly
nejhezčí vánoční stromeček a
starší nejhezčí vánoční dárek.
Soutěže se zúčastnily pouze
čtyři polepské malířky. Krásné
vánoční stromečky namalovaly
Adélka Syřínková (ta dokonce
dva) a Anetka Podhajská. Stejně
hezké obrázky v podobě
vánočního dárku přinesly Gábinka Czanková (také dva) a
Eliška Kučerová . Za své obrázky byla každá soutěžící
odměněna sladkostí. Všem soutěžícím patří veliký dík za
připojení do soutěže. Výtvory našich malých malířek jsou
vystaveny v polepské knihovně.
Akce na letošní rok
Kromě zmiňovaného čtenářského kroužku pro naše malé čtenáře, bychom chtěli
uskutečnit i akce pro ostatní občany naší obce.
Ve čtvrtek 17. února od 17.00 hodin se uskuteční beseda o životě v Íránu s paní
Věrkou Drozdovou, která je knihovnicí ve Stříbrné Skalici a v Íránu žila jako dítě během
druhé světové války, kdy zde její tatínek pracoval jako stavbyvedoucí. V roce 2007 se do
této země na tři týdny vrátila a pořídila fotodokumentaci, se kterou pořádá spolu se svým
manželem MUDr. Zdeňkem Šebkem dvojhodinové besedy.
.
Pro polepské ženy plánujeme jarní posezení .
V dubnu se uskuteční pro děti Noc s Andersenem.
Snad se nám během letošního roku podaří uskutečnit ještě nějaké další zajímavé besedy.
Na září plánujeme pro naše nejmenší školáky pasování na čtenáře polepské knihovny.
Přeji všem čtenářům a občanům Polep v tomto roce pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů
a těším se na setkání v knihovně nebo na nějaké akci knihovnou pořádané.
Radka Chroustová
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