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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Zima nás nechce opustit, ale ke konci února se není čemu divit. Přesto se nám již
v hlavách rodí plány na období, kdy bude venku svítit sluníčko a my se na něm budeme
moci trochu ohřát.
Někteří z Vás mne mohli v minulých dnech vidět chodit po obci s člověkem poněkud
zvláštního zjevu. Postávali jsme u veřejných zelených ploch, měřili jsme jejich velikost,
ukazovali rukama, ale hlavně jsme se bavili o možnosti dalších úprav těchto prostor.
Blíží se termín pro podávání žádostí o dotace z programu LEADER, kde je možné získat
prostředky na úpravu veřejných prostranství a na péči o zeleň. Zásadnější úprava
vzrostlé zeleně v obci je problém, o kterém přemýšlím již delší dobu a nyní snad nastal
okamžik, kdy budeme mít sílu i na skutky. Kromě úpravy průtahu, kde se nám nedaří
získat vyjádření správců sítí k záměru výsadby stromů a keřů, bychom rádi vyřešili
prostor mezi krajem pole a vozovkou podél ulice Severní – směrem k obchvatu by měla
vyrůst zelená bariéra. Park uprostřed řadovek je také již za svým zenitem, ani vyvýšený
záhon od zrcadla v řadovkách až ke křižovatce s ulicí Spojovací není žádnou okrasou
obce. A posledním místem, které bychom s panem Kejhou (onen člověk trochu
zvláštního vzhledu) rádi řešili, je nově vzniklý záhon u chodníku od otočky k hasičárně.
Celý tento záměr bychom však rádi projednali s Vámi, neboť Vy jste ti, kteří v daném
prostoru žijí a koho se případné změny budou týkat nejvíce. Počítejte, prosím, s tím, že
v březnu Vás pozveme na veřejné projednání záměru úprav výše popsaných zelených
ploch. Kdykoliv v průběhu příprav těchto záměrů rádi uslyšíme Vaše návrhy.
Kromě řešení zeleně obec zadala úpravu územního plánu tak, aby odpovídal
požadavkům současné legislativy. Díky dotaci z Integrovaného operačního programu
Administrativní pracovnice: Po, St 14:30 – 21 hod., Út, Čt 8 – 13 hod.
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Evropského fondu pro regionální rozvoj získáme 100% dotaci, tj.180.000,- Kč na tuto
akci. Návrh nového územního plánu byl v lednu předán Městskému úřadu Kolín
k projednání s orgány veřejné správy.
V duchu naší otevřenosti vůči všem jsme se dohodli se zpracovatelkou územního plánu
naší obce – Ing. arch. Dášou Tůmovou, na představení územního plánu občanům obce.
Tímto jste srdečně zváni na „Setkání nad novým územním plánem“, které se bude konat
ve středu 16. března od 17.30 hod. ve spolkové místnosti obecního úřadu.
Další významnou událostí, která se týká nejenom Polep, ale celé naší republiky, je
sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání v roce 2011 se vlastně uskuteční ve všech členských
státech EU.
O přípravách a průběhu vlastního sčítání dostáváte spoustu informací v denním tisku i
ostatních sdělovacích prostředcích, tedy jen základní informace o roli obce:
 Na úřední desce i vývěskách budeme průběžně vyvěšovat informace ke sčítání.
 Sčítacím komisařem pro naši obec bude naše paní poštovní doručovatelka, paní
Alena Procházková.
 Budete-li chtít formulář vyplnit na internetu a nemáte-li doma připojení, bude Vám
k dispozici obecní „internetový koutek“.
Ve sdělovacích prostředcích jistě také sledujete informace o snižování počtu
autobusových spojů. Naší obce se první kolo těchto změn nedotklo, druhé kolo by mělo
probíhat v březnu, zjišťujeme informace o připravovaných změnách a určitě se budeme
snažit o zachování naší komfortní „dopravní obslužnosti“. Jedinou dosavadní změnou je
návrh dodatku smlouvy se společností Veolia transport, která nám zajišťuje „městskou“
linku č. 5. Požadují navýšení o cca 24.000,- Kč za rok, případně navrhují redukci této
linky v letních měsících. S rozhodnutím o řešení vyčkáme na případnou úpravu spojů
linkového „modrého“ autobusu v březnu.
Novinky v přípravě výstavby výrobny stavebních hmot společnosti STACHEMA
v Červených Pečkách. V současné době je jakýsi „klid po pěšině“, kdy vyčkáváme, jaké
další kroky STACHEMA učiní. Ačkoliv jsme se dvakrát písemně zeptali Správy a
údržby silnic (SÚS) Kutná Hora na postup jejich jednání se zástupci společnosti
STACHEMA, vždy jsme obdrželi pouze odpověď obecnou, bez konkrétních závěrů.
V současné době došlo k reorganizaci SÚS a naším partnerem se stává centrální
středočeské vedení, zopakujeme tedy naše dotazy tam, případně oslovíme nejvyšší
vedení kraje.
Kromě toho jsme v jednání se špičkovým soudním znalcem v oboru silničních staveb a
mostů, který přislíbil pomoc.
Aktuální je také otázka nákupu Vébrovy hospody. V současné době probíhají
„průzkumné práce“. Zadali jsme zpracování posouzení stavebního stavu celé
nemovitosti, které by nám mělo dát hrubý odhad nezbytných prací. V další fázi se
pokusíme specifikovat naše představy cílového stavu využití celého areálu a zadáme
zpracování studie proveditelnosti, která by měla být výchozím podkladem pro jednání
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o poskytnutí dotace. Jakmile budeme mít podklad, který by bylo možné projednat
s Vámi, určitě zorganizujeme setkání, na němž rádi uslyšíme Vaše názory.
Jestliže jsem se v předchozích odstavcích zmínil o snaze být úřadem otevřeným a dávat
prostor pro názory obyvatel obce, stejně tak se snažíme být otevřenými k našim
sousedním obcím. Do konce loňského roku existoval mikroregion Pod Vysokou, který
byl však většinovým rozhodnutím jeho členských obcí rozpuštěn. Přesto si myslím, že
není dobře žít bez jakýchkoliv vazeb. Proto se i letos pokoušíme pozvat zástupce
a aktivní spoluobčany z těchto obcí (Pašinka, Nebovidy a Hluboký Důl, Libenice, Grunta
a Červené Pečky a jejich obce) na neformální setkání 8. 3. 2011 od 18.00 do spolkové
místnosti. Na těchto setkáních si každý rok povídáme o tom, co se kde podařilo, jaké
máme plány a kde se naše představy propojují. Letos jsem poslal pozvánku i starostovi
Města Kolín. Přestože Kolín žije podstatně složitějšími problémy než my, je to přeci jen
náš soused a jeho obyvatelé k nám v poměrně velké míře míří a využívají a výsledky
našeho snažení. Nesmíme ani zapomenout, že na okraji našeho území žijí kolíňáci (ulice
Zelená a lokalita „Havrdova zahrada“), kterým zajišťujeme částečný servis. Na druhou
stranu i my využíváme blízkost Kolína a jeho infrastruktury. Prostě chceme být dobrými
sousedy. Kromě zastupitelů jsou zváni i všichni aktivní občané, kterým není lhostejné,
jak spolu žijeme.
Pro některé z Vás možná informace nejzajímavější. Jako v předchozích letech nadchází
období, kdy bude možné si na některých místech katastru obce vyrobit palivové dřevo.
Většinou se jedná o svahy nad Polepkou po obou stranách obce, vlastníme i zalesněný
svah na konci katastru v lokalitě zvané „Amerika“.
Kdo má zájem o samovýrobu palivového dřeva, nechť tento zájem projeví a přijde na
obec, nebo zavolá. Vytvoříme seznam zájemců (konečný termín pro „projevení zájmu“
je 28. února) a poté uspořádáme obchůzku, při které dřevo, snad spravedlivě, rozdělíme.
A na úplný závěr si dovolím všem opět popřát pevné zdraví, co nejméně starostí a pokud
najdete odvahu se zúčastnit masopustního průvodu 19. března, tak i spoustu nápadů při
tvorbě masek.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu Polepy
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 9720151/0100, 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
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výše poplatků 450,- Kč osoba za komunální odpad
50,- pes
500,- ČOV
Jednou větou…
 Zastupitelé odsouhlasili zadat zpracování posudku na nosnost vozovky
hlavního průtahu a mostu u Ing. Hrůzy (cena: 100.000,-).
 Zastupitelům byl předložen podklad pro jednání s vlastníky pozemků, které
obec využívá. Starosta osloví majitele k dalšímu jednání o odkupu pozemků
 Na únorovém zastupitelstvu byl předložen návrh úpravy územního plánu obce
Polepy, který vypracovala Ing. Arch. D. Tůmová .
 Další veřejné zasedání zastupitelstva bude v pondělí 7. března od 19.00 hod.
 K rozpočtu na rok 2011, který byl zveřejněn na úřední desce, nebyly žádné
připomínky. Pro letošní rok byl schválen vyrovnaný rozpočet.
 Křížek na mostě se bude renovovat, proto tam bude chvíli chybět.

Polepský fotbal
Zatím jen tento rozpis, v příštích listech otiskneme další rozpisy fotbalových týmů

Polepy
Kladno B
Polepy
Vyšehrad
Polepy
Polepy
Čelákovice
Polepy
Roudnice
Polepy
Vilémov
Polepy
Most B
Polepy
Př.Kopanina

DIVIZE skupina B
Brozany so 12.3.
Polepy so 19.3.
Meteor Pha so 26.3.
Polepy ne 3.4.
Děčín so 9.4.
Admira Pha so 16.4.
Polepy so 23.4
Jirny so 30.4.
Polepy ne 8.5.
Litvínov so 14.5.
Polepy so 21.5.
Č.Dub so 28.5.
Polepy ne 5.6.
Teplice B so 11.6.
Polepy so 18.6.

14:30
10:15
15:00
10:15
16:30
17:00
10:15
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00

Zbyněk Vokoun
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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

„ Ženy v pohybu „
Tento sportovní den v Polepech je určen ženám všeho věku. Cvičení bude přizpůsobeno
fyzickým schopnostem účastnic. Nebojte se a přijďte si trochu protáhnout tělo.
Navařte rodině, děti ať pohlídá manžel a udělejte si hezký den v sobotu 16.dubna.
Od 9 hodin bude ve všech prostorách obecního úřadu v Polepech probíhat spousta
ženských aktivit. Hlavně se bude cvičit s profesionálními cvičitelkami. Každá žena si
bude moci vybrat ze čtyř druhů cvičení. Bude zajištěno polední občerstvení v podobě
teplé zdravé výživy, nabídka a prodej sportovního oblečení, kosmetika, masáže, pohovor
s kosmetičkou a další překvapení. Konec se předpokládá do 16 hodin. Z důvodů prostoru
v jednotlivých tělocvičnách bude omezený počet účastnic.
Prosím přihlašte se včas (nejdéle 30. 3. 2011) osobně u E. Mačkové, nebo na obecním
úřadě. ( pozvánka na poslední stránce listů)
Na tuto celodenní akci se předem vybírá pro polepské ženy 200,- Kč a pro cizí 250,-Kč
E. Mačková

Sběratelská výstava
Jak již bylo uvedeno v lednových listech, plánujeme výstavu všech možných
sběratelských kuriozit. Tato akce se uskuteční o dubnovém víkendu 9. - 10. 4. 2011.
Přijďte představit své sbírky, vyměnit si zajímavé kousky, nebo se jen inspirovat, co se
dá vše sbírat. Prosím dejte vědět, kdo budete chtít vystavovat.
E. Mačková

Oblíbený nákupní zájezd do Polska – Kudowa Zdroj
Zájezd se letos uskuteční v sobotu 2. dubna, odjezd bude v 7 hodin z autobusové otočky
návrat je plánován do 16 hodin. Cena za autobus je pro polepské 100,- Kč pro cizí 150,Kč. Prosím o včasné nahlášení. Od 23. března budou volná místa obsazována cizími
zájemci. Info: Mačková 604 987 341
E. Mačková
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Pozvání pro aktivní seniory na jarní procházku
Jarní procházka okolím Polep se bude konat ve středu 23. 3. 2011
Sraz všech účastníků bude ve 14 hodin u hřiště. Půjdeme kolem potoka ke Kolínu, potom
směrem na Hluboký Důl a polní cestou zpět do Polep. Vezměte si s sebou turistické
hůlky, pití, drobné na pivko a dobrou náladu.
Marie Čábelová

Zprávy z knihovny
Obecní knihovna Polepy zve polepské ženy
na "Předjarní posezení."
Udělejte si chvilku a přijďte si ve čtvrtek 10.3.02011 v 17.00 hodin
společně poklábosit při kafíčku a malém občerstvení do polepské
restaurace, než nás sluníčko vyžene na zahrádky.
Radka Chroustová

Akce polepské hospody
PŘIJĎTE OCHUTNAT TUTO PIVNÍ CESTU

4. března Jsme tu s vámi tři roky
Naše tříleté miminko pro vás připravilo večer plný slev, dobrot a zábavy. Však i náš
společný prcek „hospoda“ si zaslouží nějakou tu pozornost. Hlavně tu vaši, přijďte si to
s námi oslavit a užít.
8. března MDŽ
Každý muž, který v tento den polkne u nás pár piv, dostane láskyplný dárek pro svou
milovanou, která na něj dychtivě čeká doma.
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19. března Masopustní zábava
Od 19 hodin začíná masopustní zábava, zakončení dne plného masek a veselí. Kdo
nedorazí , neuvidí to,co jinde neuvidí. Kde? Přeci v polepské hospodě trdla!
K tanci bude hrát kapela BUDING.
23. dubna nebo 7. května Velké mistrovské fotbalové utkání hospodské gardy
Za hospodskou gardu nastoupí: hospodskej Dušan, barmanka Lída, restauratérka Lenka
Dále nastoupí: Miškovský G., Král J., Ševča J., Ševča M., Maček P., Červinka J.,
Honzl V., Bejlek J., Syřínek J., Konývka L.,Konývka Fr., Slezák P., Slezák L.,
Byrtus J., Štus J., Dvořák H., Hoblik H., Truhlik V., Vondráček A., a další….
Trenér: Mistr sportu Fanda Prokš
Hrající asistent trenéra: teoretikcoach Jirka Bergy
Bude se hrát o bečku, kterou posléze pokoříme v naší hospodě!!!
29. dubna - 1. května Čarodějnice a vepřové hody nonstop !!!
Po roce tu máme tolik očekávaný maraton – vepřové hody jsou nedílnou součástí těchto
dní. Zapálíme táborák, roztopíme gril, navaříme v kuchyni .
Vydrží někdo ?????? nebo jsme bábovky!!!!!!

Těšíme se na s vámi prožité chvíle „hospoda“
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V sobotu 16.dubna 2011 od 9.00 v prostorách Obecního úřadu
v Polepech
9.00 – Měření tkáňového tuku ( elektronické měření), nutné znát svoji váhu
a výšku
9.30 – 10.20 I. Intervalový aerobic - jednoduchá aerobní choreografie
a posilování problémových partií ( Renata)
II. Kalanetika s prvky rehabilitačního cvičení ( Míša)
10.30 – 11.20 výměna
11.30 – 12.40 oběd ( zdravá výživa – teplé jídlo, minerální voda, jablko)
Káva, sladkost, jiné tekutiny- bude otevřená polepské hospoda
12.45 – 13.10 nabídka sportovního oblečení Touche ( možné zakoupit, objednat)
13.15 – 14.05 III. Bodystyling – Pilates ( Zdena)
IV. Power joga ( Věra)
14.15 – 15.05 výměna
Od 13 hod bude možná konzultace s kosmetičkou, prodej kosmetiky a sportovního
oblečení, masáže, duševní relaxace v knihovně s překvapením.
Toto vše je za 200,- Kč pro polepské , pro cizí za 250,- Kč
( přihlášení a poplatek předem do 30.3. u E. Mačkové tel: 604 987 341)

Vezměte si sebou cvičební oblečení, obuv, podložku na cvičení, ručník, pití, penízky na
kávu či jiné, dobrou náladu a chuť se pohybovat.
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