Číslo I
Leden 2008

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V lednu slaví
pan Jindřich Holeček 85. narozeniny
paní Emílie Augustinová 81. narozeniny
a pan Josef Toška 79. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Kalendář zasedání zastupitelstva, výborů a komisí
Obecní zastupitelstvo
starosta: Ing. Rostislav Vodička
místostarostka: Mgr. Evženie Mačková
členové: Jaroslav Bejlek, Ing. Václav Civín,
Ing. Leoš Hejduk, Jiří Král,
Ing. Irena Kučerová
Finanční výbor
předseda: Ing. Václav Civín
členové: Marie Mlázovská, Luboš Vinklát
Kontrolní výbor
předseda: Jiří Král
členové: Zbyněk Vokoun, Jaroslav Beneš
Stavební komise
předseda: Jaroslav Bejlek
členové: Ing. Leoš Hejduk, Václav Civín st.,
Drahoslav Klauda, Ondřej Nehasil
Kulturní komise
předseda: Mgr. Evženie Mačková
členové: Marie Kotlářová, Blanka Šmídová,
Šárka Nehasilová, Jana Procházková,
Tereza Mačková
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Změna! každé první pondělí v měsíci
9.1.08
7.4.08
7.7.08
6.10.08
4.2.08
5.5.08
4.8.08
3.11.08
3.3.08
2.6.08
1.9.08
1.12.08
následující pondělí po zasedání zastupitelstva
14.1.08
14.4.08
14.7.08
13.10.08
11.2.08
12.5.08
11.8.08
10.11.08
10.3.08
9.6.08
8.9.08
8.12.08
následující pondělí po zasedání zastupitelstva
14.1.08
14.4.08
14.7.08
13.10.08
11.2.08
12.5.08
11.8.08
10.11.08
10.3.08
9.6.08
8.9.08
8.12.08
následující středa po zasedání zastupitelstva
16.1.08
16.4.08
16.7.08
15.10.08
13.2.08
14.5.08
13.8.08
12.11.08
12.3.08
11.6.08
10.9.08
10.12.08
poslední středa v měsíci
30.1.08
30.4.08
30.7.08
29.10.08
27.2.08
28.5.08
27.8.08
26.11.08
26.3.08
25.6.08
24.9.08
17.12.08

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

Informace Obecního úřadu Polepy
Příprava rozpočtu na rok 2008
Zastupitelstvo schválilo, že při sestavování rozpočtu na rok 2008 bude možné použít i
nevyčerpané a ušetřené finanční prostředky z minulých let (cca 7 mil. Kč). Důvodem je
především profinancování investičních projektů na odkanalizování obce a výstavbu
nových kabin na hřišti tak, aby na tyto akce mohly být čerpány dotace. Z přidělených
dotací je možné hradit i projektovou dokumentaci.
Dále byly projednávány investiční akce méně nákladné: sekačka na hřiště, snížení
chodníku u p. Fanty jako protipovodňové opatření, rekonstrukce Potoční ulice, schody na
hřiště – přístup od cvičné stěny, úprava prostor před místní restaurací apod. Na příštím
veřejném zasedání zastupitelstva bude předložen návrh rozpočtu v konkrétních číslech.
Zveme všechny zájemce o veřejné dění, aby nám přišli sdělit své názory a postřehy.
Rozpočet bude navržen jako vyrovnaný. Do doby schválení rozpočtu bude obec hospodařit
podle rozpočtového provizoria.
Změna územního plánu
Dne 6.1.2008 bylo zahájeno řízení o Změně č.1 územního plánu SÚ (= sídelního útvaru)
Polepy. Návrh změny územního plánu je vystaven až do 5.2.2008 na OÚ v Polepech.
Veřejné projednání této změny se uskuteční dne 5. února 2008 od 17 hodin na OÚ
v Polepech.
Námitky vlastníků dotčených návrhem i připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při tomto veřejném jednání, k námitkám, připomínkám a stanoviskům
uplatněným později se nebude přihlížet. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce.
Kácení dalších stromů v třešňovce
Zastupitelé schválili vykácení dalších 15 ks přestárlých třešní za rybníkem. Opět nabízíme
spoluobčanům tyto stromy k vykácení zdarma. Kdo má zájem o třešňové dřevo, ať se
dostaví v úterý 22.1.2008 v 16,30 hodin do třešňovky. Zde se bude konat schůzka se
starostou, budou přiděleny stromy jednotlivým zájemcům a sděleny další podrobnosti.
Jednou větou ...
• Zjišťujeme podmínky pro možné zakoupení radaru pro měření rychlosti v obci.
• Za účelem zviditelnění naší obce budeme informovat redaktory Kolínského deníku,
Kolínského presu, MFDnes o pořádaných akcích a životě v Polepech vůbec. Za
stejným účelem budeme kontaktovat i Informační středisko v Kolíně.
• Cena zapůjčení obecní multikáry činí 200,- Kč/den plus úhrada nákladů na palivo.
• Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na pana Jiruše, č.p. 78.
• Pro rok 2008 byl stanoven poplatek pro dospělé na půjčovné knih 20 Kč na
kalendářní rok. Děti, studenti a důchodci zdarma.
• Prosíme občany, aby nepoužívali obecní vývěsky k vylepování soukromých
inzerátů. Pro tento účel mohou využít Polepskou náves na webových stránkách nebo
Polepské listy.
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Internet pro veřejnost je zdarma přístupný na obecním úřadu v pracovní době
administrativní pracovnice, resp. přítomnosti zastupitelů, tj. Po 14-21 hod, St 8-21
hod. , po dohodě možno i mimo uvedené termíny.
• Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat v pondělí 4.
února 2008 od 19 hodin v zasedací místnosti. Hlavním bodem bude jednání o
rozpočtu na letošní rok, celý program bude zveřejněn na obecních vývěskách a na
webových stránkách Polep. Těšíme se na Vaši účast.
•

Bilancování roku 2007
Od doby, kdy jsme byli zvoleni zastupiteli, uplynulo už více než rok. Nyní vám chceme
předložit v souhrnné podobě jakousi bilanci naší práce a výhled do budoucnosti. Každý ze
zastupitelů má na zodpovědnost nějakou problematiku. Jak se s ní kdo vypořádal, posuďte
sami:
Starosta – Ing. Rostislav Vodička
Vážení spoluobčané,
přelom roku je určitě pro většinu z nás obdobím, kdy nás příroda trochu zklidní, donutí nás
pobývat většinu času v teple domova a dá nám více času na přemýšlení o tom, jak jsme
vlastně onen právě ukončený rok prožili. Nakonec i v životě hospodářském je přelom roku
mezníkem, kdy hodnotíme své úspěchy a zisky, v horším případě neúspěchy a ztráty.
I mne toto období trochu zpomalí, takže mám čas se ohlédnout za tím, co se stalo a
z prožitých událostí si vzít ponaučení do dalšího života. Když se ohlédnu až k začátku
současného volebního období, nezbývá mi než s potěšením konstatovat, že se v naší obci
našli lidé, kteří jsou ochotní obětovat část svého volného času na „oltář obce“, mají zájem
o to, co se v naší obci děje a aktivně toto dění podporují a pomáhají mu. Nepíšu pouze o
zastupitelích. Mezi námi je řada dalších spoluobčanů, nejen členů jednotlivých komisí, či
výborů, kteří pomáhají „jen tak“, aniž by je bylo třeba oslovit. Díky aktivitě všech
zúčastněných se podařilo několik větších akcí a spousta drobností, a to jak při stavebních
činnostech při velebení obecního majetku, tak i při „spolkových“ aktivitách. A právě
„spolkové“ aktivity bychom rádi využili pro obnovení tradice setkávání sousedů, při
kterých si můžeme popovídat, poznat nové lidi, probrat obecní záležitosti. Určitě má
každý z nás spoustu rodinných i pracovních povinností a starostí, na druhou stranu je však
škoda, že jsme zavření doma a necháme se ničit uspěchaným rytmem života. Někdy je
určitě potřeba se zastavit, překonat pohodlnost a jít si popovídat se sousedy. Častokrát mi
přijde na mysl pořekadlo: „Sdělená radost – dvojnásobná radost, sdělená bolest –
poloviční bolest“. Ale konec filosofování.
Dali jsme si za úkol pokusit se o hodnocení uplynulého roku. Rok je poměrně dlouhá
doba, některé akce jsou již zapomenuty, takže jsem se pokusil o jejich krátký výčet:
- dokončení rozvodů pitné vody po obci
- nový povrch chodníku podél Masarykovy ulice v úseku mezi ulicemi Dlouhá a
Růžová
- výsadba keřů u opěrné zdi na „otočce“
- rekonstrukce sociálního zařízení a sprch v kabinách u hřiště
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-

dokončení přístřešku u fotbalových kabin
zahájení opravy střídaček
vyčištění koryta Polepky od nánosů (skoro bez efektu)
nový obecní rozhlas (stále v záruce a stále se opravuje)
pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad
pořízení kompostérů do každého domu a obecního drtiče zahradního odpadu
vykácení části třešňovky a výsadba nových ovocných stromů
výstavba dvou protipovodňových nádrží na Mrchovišti
příprava změny územního plánu
výběrové řízení na projektanta odkanalizování obce
účast v soutěži Vesnice roku.

Samozřejmě existují vedle úspěšných akcí i akce neúspěšné, či diskutabilní, které dovedou
obec rozdělit na několik táborů:
- vykácení topolů v lokalitě pod splavem
- nesouhlas obce s přístupem do lokality „Havrdova zahrada“ z ulice Nová
- nepodařil se zatím najít jiný způsob likvidace trávy posekané na fotbalovém hřišti
- nenašli jsme další možnosti zklidnění dopravy na Masarykově ulici
- nestihli jsme vybudovat opatření, která by odvedla přívaly vody a bahna z mostu.
Pokusil jsem se zhodnotit uplynulý rok svým pohledem. Vynechal jsem aktivity
společenské, kulturní a sportovní, o nich by měl psát někdo jiný. Ani letošní rok
nehodláme sedět se založenýma rukama. Čeká nás zpracování projektu odkanalizování
obce, možná rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Potoční a Masarykově. Další akce
závisí na možnostech obecního rozpočtu, ale o těch se včas dozvíte.
Do toho letošního roku přeji všem spoluobčanům jen to nejlepší.
Váš starosta Rostislav Vodička.
Kulturní komise – místostarostka Mgr. Evženie Mačková
Po roce odvedené práce se většinou provádí hodnocení, co se zdařilo, nezdařilo, kde jsou
ještě nedostatky a jaké jsou další plány v roce nastávajícím. Chtěla bych zhodnotit práci
v oblasti kultury, společenského dění a některých sportovních aktivit v naší obci.
Během roku se uskutečnilo 24 akcí různého zaměření. Nejdříve bych připomněla akce,
které jsou nedílnou součástí průběhu roku, a to např. posezení ke Dni žen, dětský karneval,
Mikulášská pro děti, dětský den. Tradicí se pomalu stávají akce většího rázu jako je oslava
Polepského posvícení, letos již 4. ročník vánočního zpívání v kapličce, výstavy pod
názvem poznáváme polepské osobnosti. Měli jsme možnost vidět výstavu obrazů a
ilustrací dětských knížek p. Josefa Švarce (leden), překrásnou sbírku motýlů polepského
rodáka p. Jaroslava Hrušky (květen), inspirující přehlídku společenských šatu mladé
polepské návrhářky Pavlíny Šterberové (říjen – listopad).
Pro děti byly uspořádány nová zájmová odpoledne na téma tvořivé odpoledne a malování
velikonočních perníčků. No, a pro ty nejmenší dětičky a jejich maminky proběhl v březnu
mini kurz masáží kojenců pod vedením Tamary Markové. Pro ostatní ženy byla vhodná
studená kuchyně Aleny Jeníkové a stále pokračující sportovní aktivity cvičení na
rehabilitačních míčích, aerobik a břišní tance.
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Nezapomínáme ani na charitu, polepské ženy (p. Civínová, p. Vnoučková, p. Králová, p.
Švarcová) uspořádaly ve spolupráci s Charitou Broumov sbírku šatstva a dalších věcí pro
sociálně slabší občany. Na spoluobčany slavící 70., 75., 80. a více letá jubilea si
vzpomeneme s malým dárkem a přáníčkem.
Nejen pro muže byla určena v září exkurze do automobilky TPCA v Kolíně. Zdařilý výlet
pro důchodce na české hrady a zámky (květen) dal impuls pro pořádání dalších
poznávacích zájezdů pro občany Polep. Nejmasovější akcí bylo jarní nakupování v Polsku,
byly vypraveny dva autobusy. Na podzim se nákupní Polsko zopakovalo. Děti, ale i
někteří rodiče a babičky se zúčastnili na začátku školního roku jednodenního výletu do
botanické a zoologické zahrady v Liberci. Měla bych připomenout i pouštění draků, turnaj
v stolním tenisu, dýňové světlušky, soutěž o největší vypěstované dýně, lyžařské
jednodenní zájezdy, po devíti letech znovu uspořádaná Cyrilometodějská mše v kapličce.
Letos nám uniklo uspořádat možná více akcí pro mužskou část, jako např: besedu
s cestovatelem, sportovcem, bahenní zápasy, ale třeba i malý kurz první pomoci pro řidiče.
Stále ještě se nám nedaří zprostředkování divadelního představení. Internetové stránky
jsou také naší nepěknou vizitkou. V letošním roce máme v plánu stránky obměnit a více
aktualizovat.
Mrzí nás někdy méně početná účast občanů na některých akcích, ale my se nevzdáváme.
Plánujeme: burzu kytiček, jednodenní výlet do Drážďan, výlet pro děti vlakem na Sázavu,
výlet pro důchodce, posezení s harmonikářem, diskotékové odpoledne, výlet pro turisty,
kolovětrání, vědomostní soutěž a další. Těšíme se i na zajímavé návrhy a nápady od vás,
spoluobčanů, kterými pak zpestříme život v naší obci.
E. Mačková
Polepské listy – Irena Kučerová
Vzhledem k tomu, že mám malinkou zkušenost s vydáváním novin ze svých
středoškolských studií, byla mi svěřena starost o náš zpravodaj Polepské listy. Při tvorbě
každého čísla se snažím, aby listy měly stejnou grafickou úpravu a stejný sled rubrik pro
snazší orientaci čtenářů. Větší písmo bylo zvoleno, aby byl zpravodaj dobře čitelný i pro
dříve narozené a články a informace se snažím(e) psát pro celé věkové spektrum čtenářů.
Prioritou je však obsah a rychlost, jakou se informace a rozhodnutí z jednání zastupitelstva
dostanou k vám, čtenářům. To vedlo nakonec k rozhodnutí, že se Polepské listy staly
měsíčníkem. Chceme, aby byly aktuální, jen tak mají smysl.
Při přípravě jednotlivých čísel mi pomáhají starosta s místostarostkou, kromě toho že
vypomohou článkem, nejvíce se podílejí na konečném znění jednotlivých příspěvků.
Dalším nepravidelným přispěvatelem je paní Hrušková z knihovny a pan Vokoun za TJ
Polepy.
Co mne mrzí, je skutečnost, že nám v textu i přes několikeré čtení zůstanou překlepy a
gramatické chyby. Nedaří se nám ani vybudit nějakou zpětnou odezvu ze strany kohokoliv
z našich občanů, ať už se jedná přímo o obsah zpravodaje nebo činnost zastupitelstva,
pokud nepočítám kauzu „Havrdova zahrada“.
Naopak se podařilo realizovat nápad vydávat zpravodaj i pro děti s názvem Polepáček.
V roce 2007 vyšlo 9 čísel. Dostávají jej děti do 15 let 1x za měsíc (kromě prázdnin), výtisk
je barevný, rozsahu oboustranné A4. Jsou zde uveřejňovány hlavně akce a soutěže pro
děti, především pro ty nejmenší. Starší děti se neangažují a nám se nepodařilo zatím najít
takové téma, kterým bychom je zaujali.
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Do budoucna bych byla ráda, kdyby se nám přihlásil někdo, kdo by chtěl komentovat dění
v obci, alespoň občas. Kromě toho hledám nějakého fandu do fotbalu, může to být i
aktivní hráč, který by psal do sportovní rubriky fotbalové výsledky – nyní jsou příspěvky
kopírovány z internetu. Také bych byla vděčná za témata, která vám v listech chybějí. A
pak bych ještě uvítala, kdyby nám ostatní obce sdružené v mikroregionu Pod Vysokou
také umožnili inzerovat naše společenské akce u nich, podobně jako to umožňujeme my
jim.
I. Kučerová
Něco se povedlo, něco se nepovedlo, na něco jsme možná zapomněli. Uvítáme vaše
komentáře k našemu bilancování. Pište na oupolepy@volny.cz nebo využijte Polepskou
náves na webových stránkách.

Statistika obyvatelstva
Během roku 2007 se narodily 4 děti – 1 holčička a 3 chlapečkové. Rozloučit jsme se
museli se 4 našimi spoluobčany, další úbytek obyvatelstva jsme zaznamenali z důvodu
odstěhování – jedná se o 4 osoby. Jako svůj domov si Polepy vybralo 7 osob.
K 31.12.2007 měla obec Polepy celkem 598 obyvatel, z toho bylo 312 mužů a 286 žen.
Nejstarším občanem Polep je paní Božena Kuberová, která nedávno oslavila krásné 88.
narozeniny. Mezi muži je nejstarší pan Jindřich Holeček, v tomto měsíci slaví 85.
narozeniny. V současné době žije v Polepech celkem 16 občanů starších 80-ti let.

Kultura
4. ročník vánočního zpívání
V podvečer druhého vánočního svátku, tj. 26.12.2007 se v kapličce konalo již čtvrté
vánoční zpívání. Těší nás, že i přes mrazivé počasí si přišlo zazpívat hodně místních
obyvatel, radost nám udělali také rodáci Polep, kteří momentálně žijí jinde, ale i ostatní
návštěvníci, kteří mají k naší vesnici blízký vztah. Tuto akci lidé využili nejen k zazpívání
si koled a jiných vánočních písní za doprovodu pana Havránka a mladých muzikantek A.
Mejzrové, M. Mašínové a H. Kučerové ve vánočně vyzdobené a nasvícené kapličce, ale
také k vzájemnému setkání s ostatními sousedy a rodáky. Účastníkům zpívání zůstane jako
upomínka na tyto společně strávené chvíle zpěvníček z dílny manželů Švarcových a jejich
výtvarného studia.
Pro zahřátí se podával teplý punč, někomu přišlo k chuti i cukroví. K dokonalé atmosféře
tak chyběl snad jen poprašek sněhu.

Soutěž – Patriot Polep
Víte, že v letošním roce slaví Polepy 665 let od první písemné zmínky o našich
praprapředcích? K tomuto výročí jsme pro všechny čtenáře připravili znalostní soutěž. Kdo
si Polepské listy archivuje, má výhodu, protože odpovědi na všechny otázky najde ve
starších a nejstarších číslech.
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Soutěž bude probíhat v 11 kolech po celý rok 2008. V každém letošním čísle Polepských
listů budou uvedeny otázky pro jedno kolo soutěže včetně několika možností odpovědí,
z nichž jedna bude správná. Vaším úkolem bude poslat správné odpovědi SMS zprávou na
tel. 723 514 533, nebo na e-mail irena.liska@seznam.cz, kdo tuto možnost nemá, může
odpovědi napsat na lístek a hodit do schránky na OÚ, na adresu Irena Kučerová, Polepy 72
anebo vhodit do „Nápadníků“ – schránek na Vaše podněty, které budou instalovány na
autobusových zastávkách (o termínu budete informováni). Nezapomeňte, prosím, uvést
jméno a příjmení.
Každý obyvatel Polep včetně dětí může v jednom kole zaslat odpovědi na otázky pouze
jednou, tj. pokud je rodina tříčlenná, může poslat odpovědi každý její člen. Ze soutěže jsou
vyloučeni rodinní příslušníci zastupitelů obce. V každém kole bude ze správných odpovědí
vylosován jeden výherce, který získá obecní tričko s nápisem: Víš kde je střed Evropy?
Tam co leží Polepy! Losování bude probíhat na veřejném zasedání zastupitelstva - termíny
viz. str. 1 - a výherce bude uveřejněn v následujícím čísle Polepských listů.
Po skončení 11 kol soutěže pak budou všichni účastníci z jednotlivých kol, kteří správně
odpověděli na soutěžní otázky, zařazeni do losování o hlavní ceny (např. zúčastním se 5
kol, odpovím 4x správně, budu 4x zastoupen v konečném losování).
A teď to nejdůležitější. O co se vlastně hraje? Vítěz soutěže dostane dárkový poukaz na
nákup knih v hodnotě 500,- Kč podle vlastního výběru z nabídky knihkupectví pana Krále
v Kolíně. Druhý vylosovaný soutěžící získá šek na nákup knih tamtéž v hodnotě 300,- Kč a
třetí vylosovaný obdrží poukaz na knihy v hodnotě 200,- Kč. A to už stojí za to, ne?
Otázky pro 1. kolo soutěže:
1) Ze kterého roku pochází první zmínka o Polepech, respektive o dolejším dvoře?
a) 1343
b) 1434
c) 1334
2) Podle čeho vznikl název naší obce „Polepy“?
a) Tehdejší dvůr byl obklopen kolem dokola poli, základem slova je pole.
b) Polepy jsou větve stromů namazané lepem, na které se chytají ptáci.
c) Kolem stavení dolejšího dvora byly rozmístěny plachty namazané klihem,
na které se chytal škodlivý hmyz.
3) Proč je ve znaku Polep zelený papoušek?
a) Majitelé dvora chovali doma zeleného papouška.
b) V údolí Polepky žilo mnoho ptactva, papoušek symbolizuje ptactvo, zelená
barva údolí plné stromů a keřů jako ideální místo pro jejich život.
c) Protože se zde narodil Jakub Krčín z Jelčan. Rod Krčínů měl ve svém
znaku zeleného papouška v modrém štítě.
Správné odpovědi se jménem posílejte na výše uvedené kontakty do 31.1.2008.
V únorovém čísle se dozvíte správné odpovědi na dnešní otázky spolu s vítězem 1. kola a
zároveň budou zveřejněny otázky pro 2. kolo.
A nezapomeňte, čím více kol se zúčastníte a správně zodpovíte soutěžní otázky, tím větší
máte možnost získat slíbenou pětistovku. Držíme všem palce a přejeme hodně štěstí!
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Sport
Lyžovačka v Krkonoších – Mladé Buky
Pro všechny občany připravila kulturní komise zájezd na hory
do skiareálu Mladé Buky v Krkonoších, který se nachází asi 1
km od Svobody nad Úpou. V areálu je 7 vleků, z toho 2 pro
děti.
Zájezd se koná v sobotu 9. února, odjíždíme z autobusové
otočky v 7 hodin ráno, návrat kolem 18. hodiny. Cena za
autobus je 100,- Kč na osobu bez rozdílu věku. Přihlásit se
mohou i Vaši známí a příbuzní, kteří nebydlí v Polepech, ti ale
platí 150,- Kč. Skipas si hradí každý sám. Zájemci se hlásí u
pana Jiřího Krále na telefonu 606 159 439 do 5.2.2008.
Další zájezd se bude konat 1.3.2008 – místo bude upřesněno
v únorovém čísle Polepských listů podle aktuálních sněhových podmínek.
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