Únor 2016
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Možná už jsme dlouho schovaní před nepřízní zimního počasí ve svých domovech a mně se začíná
stýskat. Nejen po teple a sluníčku, ale i po mých sousedech na zahrádkách, se kterými si můžu
poklábosit, po práci okolo domu, po setkávání s Vámi na ulicích. Prostě se mi znovu potvrzuje pravda,
že člověk je tvor společenský. Alespoň já ano.
Vzpomínám si na dobu, kdy jsme začali stavět v Polepech domek, kdy jsme se do něj nastěhovali, kdy
jsme začali chodit na hřiště na zábavy. Potkávali jsme spoustu sousedů a zažili s nimi hezké chvíle. Od
té doby se náš život zrychlil, změny ve společnosti nás donutily starat se více o své živobytí a na
společné trávení volného času už nám nezbývá tolik času. A možná že jsme si také stihli říci něco ne
příliš milého a pocit přátelství se někdy vytratil. Škoda.
Po celou dobu, kdy sedím na starostenské židli, se spolu s partou nadšenců snažíme, abyste mohli
"přijít mezi lidi" a popovídat si se sousedy. Už jste si v nabídce našli své oblíbené akce a myslím, že se
nám náš záměr "žít spolu a ne vedle sebe" daří.
Rádi bychom však dali našim společným setkáním ještě další rozměr. Do naší vesničky se průběžně
stěhují noví lidé, někteří přicházejí z jiné vesnice a jsou na společný život zvyklí, jiní jsou třeba zvyklí na
anonymitu města a sousedské soužití jim nic neříká. A možná jim i schází informace o tom, koho mají
"za souseda". Proto nás napadla myšlenka nabídnout sousedské setkání ve Vébrově restauraci, kde
bychom se mohli seznámit třeba se životem kluků ze Zvonečku, popovídat si nad kronikou a třeba se i
pochlubit tím, co umíme.
Nedávno jsem četl článek v časopisu Moderní obec, kde paní starostka popisovala vzájemné soužití lidí
v Kouřimi. Díky tomu, že se lidé navzájem znají, umějí pomoci potřebným seniorům, třeba tím, že jim
posekají trávu, přivezou nákup, uklidí do sklepa uhlí ... Věřím, že i u nás takováto vzájemná pomoc
většinou existuje. Ale co mne zaujalo nejvíc, byla zmínka o čtení dětí seniorům, kteří tráví sklonek
života sami. Neumím dát podobným aktivitám v polepských podmínkách řád, spíš bych jim chtěl
pomoci nabídkou předávání informací. Někdo je potřebný, jiný pomoc nabízí. A právě u obce by se
měly setkávat informace o těchto potřebách a nabídkách.

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@obecpolepy.cz

Když jsem se rozmýšlel o čem psát, vzpomněl jsem si na zimní odpolední setkání na jedné zahradě v
řadovkách. Kromě toho, že se tam potkali sousedé, kteří již spolu něco zažili, měl jsem hodně příjemný
pocit z toho, když jsem zaslechl slova: "tak jsem po těch letech poznal další sousedy a jsem rád". Onen
příjemně prožitý podvečer mne přivedl k zamyšlení, jestli nám neschází místo, kde bychom si mohli
uspořádat sousedské posezení, svařili víno, schovali se pod střechu a jen tak povídali. Ne každý je však
ochoten pustit si do domu hordu sousedů. A právě Vébrova restaurace a její zahrada takový prostor
nabízí. Třeba po Vánočním zpívání, kdy se většina návštěvníků rozešla, zůstalo pár sousedů a jen tak si
povídalo. I po skončení prvního polepského "kabaretu" jsme vydrželi dlouho do noci. To zřejmě svědčí,
že se potkávat chceme, jen občas nevíme kde. I zájem jedné polepské rodiny uspořádat ve Vébrově
restauraci svatební hostinu jejich dcery mne utvrdil v tom, že se hospoda U Vébrů pomalu stává
místem našich setkávání a centrem dění ve vsi.
Zastupitelé vybrali ze dvou skupin architektů ty, se kterými budeme pokračovat v plánování
uspořádání prostoru okolo Vébrovy restaurace a části průjezdní komunikace od mostu k Červeným
Pečkám. Máme před sebou další pracovní setkání s veřejností. Pojďte nám říci své představy, své
návrhy a zkušenosti a pomoci s návrhem, za který se nebudeme stydět.
Věřím, že nadcházející jaro nás zbaví zimní letargie, najdeme sílu nejen na naše zahrádky, ale potkáme
se i na akcích nejen U Vébrů.
Přeji Vám všem pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Drobné dárky pro děti
Děkujeme paní Aleně Ptáčkové, která nám darovala drobné dárky na akce pro děti.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Oprava opěrné zdi a výběr dodavatele
Na projekt na projekt Oprava opěrné zdi u dolního mlýna byly doručeny 3 nabídky. Komise rozvoje
obce vyhodnotila nabídky a jako nevýhodnější doporučila nabídku firmy SIXTA, která nabídla nejnižší
cenu. Zároveň má obec s tímto dodavatelem dobré zkušenosti z rekonstrukce Vébrovy restaurace.
Vzhledem k tomu, že současně probíhá jednání s pojišťovnou ve věci uznání pojistného plnění,
zastupitelé zatím o dodavateli nerozhodli a čekají na vyjádření pojišťovny.
I. Kučerová
Rozpočet na rok 2016
Na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet obce na rok 2016 podle původního
návrhu, který byl během ledna zveřejněn na úřední desce. K návrhu rozpočtu jsme neobdrželi žádné
připomínky. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a v tabulce si můžete prohlédnout jeho hlavní
položky, údaje jsou v tis. Kč:

2

Příjmy celkem
z toho : daňové
ostatní

7 216

Výdaje celkem

6 068
1 148

z toho : chodníky a silnice

Změna územního plánu Červených Peček
Starosta se zúčastnil jednání 26.1.2016 na radnici v
Kolíně ve věci úpravy územního plánu Červených
Peček – starosta informoval, že se v tomto případě
jednalo o formální zapracování již dříve přijatých
změn. Změna, o které bylo jednáno na minulém
zastupitelstvu (průmyslová zóna mezi Stachemou a
skladem Benziny), byla projednána a schválena již v r.
2001. Kromě toho je na části zmíněných pozemků
ochranné pásmo a pozemky tedy mají omezené
využití.
I. Kučerová

7 216

příspěvek na autobusy
oprava opěrné zdi
knihovna
kultura (děti i dospělí)
TJ Polepy + hřiště
veřejné osvětlení
oprava podlahy VR
svoz odpadů
vzhled obce a zeleň
Zastupitelé - odměny
Činnost místní správy
Převod vlastním fondům

170
180
250
31
199
131
139
200
662
330
470
910
678

Živelné pohromy
50
Plán rozvoje obce včetně investic na rok 2016
Povodňový plán
40
Plán vychází z námětů Plánu dlouhodobého
rozvoje, které byly schváleny. Pro rok 2016 byly
Vodovodní přípojky
50
Komisí rozvoje obce vybrány akce, s kterými se v
Ostatní
127
tomto roce počítá, nebo jsou potřebné a nezbytně
Investice celkem:
2 599
důležité. Akce jsou níže vyjmenovány bez ohledu na
horní splav
155
pořadí, v jakém budou realizovány.
kanalizace
2 444
Pokud budou schváleny zastupitelstvem, bude na
každou akci připraven průběžně, dle termínů realizace, harmonogram a bližší údaje o realizátorech,
čerpání investic, výši dotace apod.

Název akce
Předpokládané náklady
1. Budování splaškové kanalizace
60.000,2. Oprava a sanace opěrné zdi
250.000,v lokalitě spodního mlýna
3. Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí
200.000,Vébrovy restaurace
/doplatek dotace/
4. Zpracování projektu na protipovodňová
bude žádáno o dotaci
komplexní opatření obce vč. návrhů na zprů30.000,točnění Polepky - Zpracování studie
5. Rozšíření pouličního osvětlení do míst
20.000,s nedostatečným osvětlením, konkrétně
a/ na vjezdu do Polep od Kolína k OÚ
b/ směr od hřiště k dolnímu mlýnu
/manželé Koutovi/
6. Oprava dlažby a fasády v aut. zastávce nad
5.000,kapličkou - jen materiál
7. Řešení kritických parkovacích míst
5.000,na obecních pozemcích
a/ zpracování koncepčního návrhu
b/ Řešení návrhů občanů v ul. Pašinecká
2.000,a u řadovek
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Předpokládaný termín
1.Q.2016
3. - 4. 2016
fa David Sixta s.r.o
dle získání dotace
/dodavatel vybrán/
1. pololetí - po zjištění
vhodné zprostředkovatelské agentury
dle možností

březen 2016, realizace
p. Čech a p. Novák
spolupráce
s architektkami
svépomocí za mat.
přispění obce

8. Realizace úpravy chodníku a vpustě u Pazderů

60.000,-

9. Opravy rozpadlých, či zanesených
kanálů v obci
10. Výsadba ovocných stromů jako náhrada
v lokalitách k Hlubokému Dolu a k Potřebské cestě
11. Oprava plotu či sítí na hřišti u rybníka

5.000,-

odsouhlaseno již
v 2015
vlastními silami

3.000,-

vlastními silami

3.000,-

vlastními silami
Ing. J. Novák

Hledá se zvoník do kapličky
Řada občanů i v dnešní době projevuje zájem o tradiční zvonění „umíráčku“ v případě úmrtí někoho
blízkého. V současnosti zvoní pan Pazdera, ale rádi bychom měli zástupce pro případ jeho
nepřítomnosti. V této souvislosti se na Vás obracíme s prosbou, zda je mezi Vámi někdo, kdo umí
zvonit na zvon, abyste se nám ozvali, ať tato tradice z naší vsi nezmizí.
I. Kučerová

Jednou větou ...










Vyjádření projektanta, že oprava splavu je ve veřejném zájmu chybí k tomu, aby mohl být
spuštěn projekt na opravu horního splavu po povodních. Teprve potom se bude moci podepsat
Dohoda o poskytnutí dotace mezi Státním fondem životního prostředí a Obcí Polepy a následně
poté budou moci být zahájeny vlastní práce.
Starosta ve spolupráci s kontrolním výborem a Obcí Pašinka bude řešit nezákonné odkládání
odpadků a bioodpadů ze zahrádek na Panské stráni na polní cestě mezi obcemi Pašinka a
Polepy – zatím není vyřešeno.
Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku parc. č. 274/11 p. Jandíkovi.
Zastupitelé odsouhlasili příspěvek z obecního rozpočtu na výstavbu kanalizace na pozemku
361/1 (nová zástavba po levé straně při vjezdu do obce ve směru od Kolína) ve výši 150 tis. Kč.
Kontrolní výbor konstatoval, že při provádění inventur za rok 2015 nezjistil žádné inventarizační
rozdíly.
Finanční výbor doporučil zrušit dosavadní bankovní účet obce vedený u Komerční banky, nový
účet byl založen u ČSOB 272620115/0300, číslo účtu je uvedeno na webových stránkách.
Uzávěrka příštího čísla Polepských listů bude v sobotu 19. března. Budeme rádi za vaše
postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají (až na drobné výjimky) stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 17.2., 24.2., 26.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3.
 Papír – každý pátek – 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 8.3.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní – 24.2., 9.3., 23.3., ostatní buď
jednorázově, nebo každý týden pro ty, kteří mají kombinovaný nebo týdenní svoz.
I. Kučerová

A zase ty odpady…
Směsný komunální odpad (černé popelnice)
V minulém čísle Polepských listů jste byli informováni o výši poplatků za svoz černých popelnic na
směsný komunální odpad. Pro jistotu uvádíme tabulku ještě jednou a ještě jednou popíšeme základní
pravidla, která se příliš neliší od loňského roku.
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Ceny celoročních známek jsou bez ohledu na počet členů domácnosti:
Objem
nádoby
110 až
120 litrů
240 litrů

Kontejner
1100 litrů

Četnost svozů

Výše poplatku
na rok 2016

52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)

3 190,2 210,1 600,4 970,3 440,2 480,20 720,14 350,10 360,-

Příspěvek pro
jednočlennou
domácnost
Neposkytuje se
1 450,1 060,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

Příspěvek pro
dvoučlennou
domácnost
Neposkytuje se
690,520,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

 Příspěvek pro jedno- a dvoučlennou domácnost se poskytuje jen těm občanům, kteří mají
v Polepech trvalý pobyt, tedy kteří přispívají do obecního rozpočtu svými daněmi.
 Příspěvek není poskytován domácnostem typu „dole rodiče, v patře vdaná dcera s manželem“ –
takové domácnosti jsou posuzovány jako jeden celek, nikoli jako dvě dvoučlenné domácnosti.
 Nově také není poskytován příspěvek pro jedno- a dvoučlenné domácnosti, které chtějí svážet
odpad týdně celoročně, výjimku je možné udělit jen v ojedinělých případech, např. ze zdravotních
důvodů na základě písemné žádosti podané na obecní úřad.
 Známku si vylepte ideálně na stejné místo, kde jste měli známku platnou pro rok 2015, ušetříme tak
čas s hledáním platné známky pracovníkům AVE. Bude možné, že při velké zimě, se bude známka
hůře lepit, pak je třeba ji trochu ohřát dlaněmi.
 Jestliže vám zbyly jednorázové známky na svoz komunálního odpadu (modré barvy), ponechejte si
je, budou platit i v letošním roce, ale přepište si na nich rok 2015 na rok 2016 (ideálně černou
fixou).
 Poplatek za popelnici je nutné uhradit do konce února. Kdo nebude mít zakoupenou a vylepenou
známku platnou na rok 2016, nebude mu od března svážen směsný komunální odpad.
 I nadále platí možnost zakoupit si na svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2016
jednorázové známky v hodnotě 70,- Kč (pro objem 110 nebo 120 l), resp. v ceně 110,- Kč (pro
velkou popelnici o objemu 240 l). Minimální množství na rok je 5 známek. Pokud máte
předplacenou nějakou z ročních variant, limit 5 ks se na vás nevztahuje.
 V případě, že si nevíte rady, kterou variantu si vybrat, či zda máte nárok na nějaký bonus, zavolejte,
nebo přijďte osobně, pomůžeme vám problém vyřešit. Kontakty jsou uvedeny na titulní straně.
Kdy mám nárok na bonus a v jaké výši?
Již vloni, když jsme vám představovali nový systém svozu a poplatků za směsný komunální odpad,
jsme avizovali, že budeme zvýhodňovat občany, kteří likvidují posekanou trávu a spadané listí ze
zahrádky na svém pozemku. Důvodem je skutečnost, že tito občané nezatěžují obec dalšími výdaji na
svoz a uložení takto vzniklého bioodpadu. Díky nim byly v r. 2015 výdaje spojené s bioopopelnicemi
„jen“ téměř 90 tis. Kč, přičemž svezeno a uloženo na skládce bylo cca 79 tun bioodpadu.
Výše bonusu odpovídá průměrným nákladům na manipulaci s biopopelnicemi (25,- Kč/nádobu). Ti,
kteří si objednali jednorázové známky (tedy měli zájem o svoz bioodpadu jen občas) mají nárok na
bonus ve výši 20,- za každou vrácenou samolepku. Částka je nižší, neboť byly odečteny náklady na tisk
samolepky.
Na dotaz: „Budu mít taky bonus, když vrátím biopopelnici?“ odpovídáme: Ano, ale až příští rok,
bude-li systém zachován v tomto stavu.
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Kde a jak platit
Poplatek za popelnice můžete uhradit v době úředních hodin paní účetní (viz. titulní strana dole)
v hotovosti, nebo můžete platit též bankovním převodem na účet u KB Kolín 9720151/0100 nebo u
ČSOB Kolín 272620115/0300, jako variabilní symbol uveďte, prosím, vaše číslo popisné. Po připsání
úhrady na náš účet (tedy asi za 2 dny) si můžete přijít vyzvednout známku.
Od kdy bude svážen bioodpad?
Rozpis svozů komunálního i tříděného a dokonce i bioodpadu je zveřejněn na webových stránkách
obce v sekci „Praktické informace“, stejně tak je součástí vývěsky u otočky a u OÚ. Poprvé svoz
bioodpadu letos proběhne v pátek 15. dubna, poslední možností využít tuto službu bude v pátek 25.
listopadu.
Nepříznivou zprávou ovšem je, že AVE již rozdala nádoby poskytnuté z dotace a další zájemci budou
muset platit roční pronájem ve výši 300,- Kč. Uvidíme, kolik nových zájemců se letos o biopopelnici
přihlásí a jak budeme tento problém řešit.
Kontrola obsahu popelnic
Dovolujeme si připomenout, že AVE, která má svoz veškerého odpadu z obce na starosti, kontroluje
vylepené známky a také obsah popelnic. Tedy, kdo bude mít v popelnici na komunální odpad
posekanou trávu, listí nebo spadaná jablka, tomu nebude popelnice svezena. Připouštíme, že je
možné, že se vám v některých případech podaří pracovníky AVE ošálit. Je to ale krátkozraké řešení,
nevyhneme se pak totiž zvyšování poplatku za popelnice v dalším roce, protože uložení komunálního
odpadu na skládku je téměř 3x dražší než uložení bioodpadu.
Prosím, postavme se k problému odpadů čelem - odpovědně a rozumně. Většina občanů se tak již
chová a chtěli bychom jim touto cestou poděkovat. Po zavedení nového systému poplatků se totiž
zvýšil podíl vytříděných odpadů, podrobnosti uvedeme v příštím čísle PL, až budeme mít dispozici také
čísla za poslední čtvrtletí r. 2015 a potvrdí se tak, že nešlo o náhodu.
I. Kučerová

Hospodaření obce
 Náklady na svoz odpadů
Vzhledem k tomu, že svoz odpadů je velice žhavé téma, a protože se jedná především o peníze nás
všech, rozhodla jsem se, že budu pravidelně zveřejňovat náklady na svoz komunálních odpadů tak, jak
nám je fakturuje svozová společnost AVE. Budete si tak moci sami udělat obrázek, zda je poplatek
vysoký, nebo odpovídá reálným nákladům.
Společnost AVE nám fakturuje náklady na svoz komunálního odpadu podle skutečnosti, tj. podle
skutečně svezeného množství, které se následně ukládá na skládku (1005,- Kč bez DPH za tunu) a
podle skutečně stráveného času posádky svozového vozidla v obci (1426,- Kč bez DPH za hodinu, sazba
DPH pro obě ceny je 15%). Od těchto hodnot se odvíjí cena za uvedenou službu. Dovoluji si
podotknout, že jsme (stejně jako AVE) pro rok 2016 v porovnání s rokem 2015 ceny nezvyšovali.
Pro úplnost ještě dodávám, že s ohledem na ztíženou průjezdnost v Potoční ulici, sváží v této
lokalitě speciální malý vůz, který je určen pro vysypávání košů, AVE tuto službu pojmenovává jako
„košovka“, v ostatních lokalitách jezdí klasický svozový vůz. Za měsíc leden nám tedy bylo fakturováno:
Středa
Týden
Režim
Množství mimo Potoční ulici
Potoční ulice ("košovka")
Množství celkem v tunách

6.1.
lichý

13.1.
sudý

20.1.
lichý

1x za 14 dní 1x za 14 dní
3,94
0,54
4,48

2,92
0,56
3,48
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27.1.
sudý

Leden
celkem

1x za 14 dní
3,58
0,38
3,96

3,24
0,18
3,42

13,68
1,66
15,34

Čas strávený v obci bez Potoční
Potoční ulice ("košovka")
Celkový čas v minutách

176
21
197

155
18
173

20.1.

27.1.

135
18
153

Náklady včetně 15% DPH

6.1.

Skládkovné mimo Potoční ulici
Skládkovné pro Potoční
Skládkovné vč. DPH celkem
Náklady obsluhy mimo Potoční
Potoční ulice - náklady obsluhy
Celkové náklady na obsluhu

4 554
624
5 178
4 810
574
5 384

3 375
647
4 022
2 952
465
3 416

4 138
439
4 577
4 236
492
4 728

3 745
208
3 953
3 690
492
4 182

15 811
1 919
17 729
15 688
2 023
17 711

10 562

7 438

9 305

8 134

35 440

Fakturace celkem vč. DPH

13.1.

108
17
125

Leden celkem

574
74
648

Z uvedených čísel
například vyplývá,
že každý den vzniklo během ledna
v našich domácnostech celkem 495
kg odpadů, v průměru tedy přibližně 2,5 kg denně na
domácnost.
I. Kučerová

Z polepské historie
Po delší době bude pokračovat historická rubrika Polepských listů. Dříve než přistoupíme k samotnému
historickému „materiálu“, musím se zastavit u několika věcí. V prvé řadě bych se chtěl čtenářům
omluvit, že se v Polepských listech delší dobu neobjevil žádný příspěvek věnovaný místní historii. Na
vině byl jak nedostatek času, tak i nápadů. Snad se to do budoucna zlepší. Druhá věc se týká nových
webových stránek obce: pravděpodobně si někteří všimli, že nedávno přibyl odstavec o historii názvu
obce. Postupně se budou na stránkách objevovat další kapitolky k jednotlivým historickým obdobím.
Od toho se pak budou odvíjet i příspěvky v Polepských listech, a to jako zajímavosti-odbočky sebrané
při práci na textu k webovým stránkám. Teď však již k dnešnímu příspěvku.
Zhruba před týdnem bylo Popeleční středou završeno období masopustu. Proto se mi zdá příhodné
otisknout následující dokument. Pochází z časopisu Český lid, který začal být vydáván na konci 19.
století, a který mapoval zvyky, tradice a lidovou kulturu obecně. Jedná se o zmínku o polepském
masopustu a datuje se k r. 1893: „V Polepech chodili na konec masopustu Turek, mouřenín, medvěd,
dva mládenci, dva laufrové, dva židé. Chodili s muzikou po staveních. Laufr šel napřed a opověděl se;
když hospodář neb hospodyně dovolila, tak přišli všichni; ale všechno napřed se muselo před nimi
uklidit, neb byli velcí pobertové. Když potancovali jednu píseň v seknici, tak mládenec, jenž měl talíř,
flašku s trunkem a skleničku, nalil trunku do skleničky a připíjel, začež dostali peníze. Pak se o ně dělili.
(…) Mládenci připíjeli hospodáři: Vy, pane hospodáři, eště se řepa nesází, až přídě měsíc duben, řepu
sázet budem; a co za ni dostáném, všecko propijem.“ Následující ze zvyků se udržoval také v
Nebovidech: „Z medvěda trhají kousek hrachoviny nebo ze strakapouna tři flíčky, ale to se nesmí holou
rukou utrhnout, nýbrž obalit ruku do šátku nebo natáhnout rukavici. To se dává pod husy, když se
nasazujou, aby dobře seděly.“
Martin Mejzr, kronikář

Kulturní a sportovní akce
Lyžovačka
Byla plánovaná na sobotu 30.1.2016, ale bohužel se z důvodu velké oblevy i na horách
neuskutečnila. S ohledem na nestálost počasí a poměrně vysoké teploty jsme se rozhodli, že letos už
zájezd pro milovníky lyžování nebudeme pořádat.
I. Kučerová
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Dětský karneval
Na neděli 21. února připravila Lenka Záhorová dětský karneval. Akce začíná v 15 hodin ve Vébrově
restauraci. Letos se můžete kromě tradičních soutěží a her těšit na vystoupení polepského tanečního
kroužku a také si budete moci zazpívat při kytaře se Sabinou Uxovou z Kolína. Pro děti je připravena
bohatá tombola – balíčky s drobnými odměnami a volné vstupenky (např. na Staré Hrady, do Mirákula,
do kolínského kina, na rodinnou farmu, na plavečák. Vstupné pro děti 30,- Kč, dospělí zdarma, nebo
pokud budou chtít ocenit organizátory, tak dobrovolné.
Občerstvení bude zajišťovat pan Pešek.
I. Kučerová
Pletení z papíru
Další z tvořivých odpolední bude věnováno pletení z papíru. Kurz se bude konat v sobotu 27. února
od 14 hodin ve spolkové místnosti a každý z účastníků si domů odnese vlastnoručně vyrobenou
velikonoční ozdobu na dveře či do okna.
Co budete potřebovat? Špejli, nůžky, lepidlo v tubě nebo Herkules, letáky z Kauflandu nebo jiné
noviny, které dobře sají vodu. Pokud něco z toho nemáte, nezoufejte a přijďte, materiálu budeme mít
dostatek. Vstup je zdarma.
Nejprve se naučíme vyrábět ruličky, aby bylo z čeho plést, a pak se dáme do díla. Bude-li zájem plést
košíčky, obaly na květináče, tácy a ošatky, můžeme se na místě dohodnout na dalším pokračování
tohoto kurzu.
I. Kučerová
Polepská zábava s Elvisem Presleym
Úplně na začátku jsme pro vás chtěli zorganizovat klasickou maškarní zábavu, jenže letos jsou
Velikonoce tak brzo, že se nám to nepodařilo časově sladit. Ale všechno špatné je pro něco dobré …
S nápadem jiného druhy zábavy než jste zvyklí přišla paní Zuzka Štěpánková s Lukášem Převrátilem.
Reference ze všech stran jsou ty nejlepší a tak organizátoři doufají, že se akce bude líbit i vám.
Do Polep totiž zavítá sám Elvis Presley alias Milan Hroch z Kutné Hory. Nebo obráceně?
Každopádně, kdo se chcete bavit s písničkami krále rock’n’rollu, ale i dalších světově známých, českých
i slovenských zpěváků a samozřejmě i vy všichni, kdo si chcete zatancovat, rozhodně nezůstávejte
v sobotu 12. března doma u kamen. Elvis Presley show začíná v 19 hodin ve Vébrově restauraci a
končit bude pozdě v noci. Vstupné je 70,- Kč na osobu a v ceně je welcome drink. Stylové občerstvení
bude zajišťovat pan Pešek.
P.S.1 - Abyste nekupovali zajíce v pytli, můžete se sami přesvědčit na youtube, kde najdete několik
ukázek písní Milana Hrocha.
P.S.2 – Oblečení ve stylu retro 60. let je vítáno.
I. Kučerová
Velikonoční trhy s floristkou
Na neděli 20. března od 15 hodin jsme pro Vás připravili velikonoční trhy. Budete moci obdivovat a
hlavně nakupovat výrobky dětí z kroužku tvoření i výrobky kluků ze Zvonečku, napečeme něco
velikonočních dobrot. Lákadlem pro Vás jistě bude také možnost si vlastnoručně vyrobit velikonoční
květinou dekoraci. Možnosti, jak květiny upravit a nazdobit, nám ukáže paní Petra AbrahámováVodičková. Kdo jste viděl na FB její květinová aranžmá na Vánoce (Petronila Kutná Hora), víte, že se
máte na co těšit. Podrobnosti zveřejníme na začátku března.
I. Kučerová
Noc s Andersenem
Knihovnice Radka Chroustová připravuje na pátek 1. dubna již tradiční akci pro děti Noc s Andersenem,
která má mezinárodní charakter. Děti mají podrobnosti v Polepáčku, pokud by Vám ho náhodou
nechtěly dát přečíst, tak vězte, že akce začíná v 18 hodin v knihovně. Děti čeká noc plná dobrodružství,
pokud chcete, aby o nic nepřišly, přihlaste je osobně v knihovně, nebo telefonicky na číslech 721 924
309 nebo 774 066 795.
I. Kučerová
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Nákupní Polsko
Zajet na nákup do Polska před letošními Velikonocemi asi nestihneme, ale se zájezdem se počítá a
určitě o něj nepřijdete. Momentálně je jedinou neznámou termín, kdy byste zájezd chtěli uskutečnit.
Prosím, Vy, kteří jezdíte do tento zájezd, navrhněte sobotu, která by vám nejvíce vyhovovala.
Svoje tipy na termín zájezdu volejte (722 937 844, nebo 321 725 362) nebo pište
(oupolepy@obecpolepy.cz) do konce února. Děkujeme.
Na sobotu, která se bude opakovat nejčastěji, pak objednáme autobus. Při plánování, prosím, berte
v úvahu, že v sobotu 16. dubna se koná celostátní akce Ukliďme Česko a řada z Vás se podílí na úklidu
Polep. Letos by to bylo obzvláště škoda, protože brigádníkům nabídneme jako odměnu vstupné
zdarma na večerní hudební kabaret.
I. Kučerová
Výlet nejen pro seniory – společně s Vámi plánujeme termín a cíl
V minulém čísle Polepských listů jsme Vás vyzvali, abyste zasílali nebo telefonovali svoje tipy na
každoroční výlet. Ozval se jen jeden z Vás, jeho tip jsme doplnili a tak si pro ten letošní výlet můžete
vybírat z následujících možností:
1) Olomouc a Svatý Kopeček
2) Beroun a Koněpruské jeskyně či Karlštejn
3) Turnov - staročeské řemeslnické trhy a zámek Sychrov nebo Mnichovo Hradiště – s ohledem na
konání trhů je dán i termín, a to víkend 28. nebo 29. května
4) Průhonický park (lze objednat průvodce a výklad trvá 1-1,5 hodiny) a zámek Konopiště
5) Katedrála ve Vambeřicích (v Polsku, kousek za hranicemi nedalo Broumova) a zámek v Náchodě
nebo nedávno opravený zámek Kuks
Už máte svého favorita? To je dobře, dejte nám, prosím, o něm vědět do 19. března, abychom
mohli naplánovat termín, zajistit autobus a ostatní potřebné záležitosti.
Jak? Můžete telefonovat, můžete psát, můžete hlasovat na webových stránkách. V příštím vydání
Polepských lisů Vás budeme informovat, jak Vaše hlasování dopadlo a kam se letos vydáte. I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Setkání s kluky ze Zvonečku – neděle 3. dubna
 Ukliďme Česko – sobota 16. dubna
 Hudební kabaret podruhé – Šestet – sobota 16. dubna od 18 hodin
 Čarodějnice – sobota 30. dubna
 Sbírka nepotřebného šatstva pro Diakonii Broumov – termín ještě není znám
 Den dětí – přesný termín ještě nebyl stanoven
 Polepské posvícení – sobota 17. září
 Divadelní představení Mnoho povyku pro nic v podání souboru Mrsťa Prsťa - říjen

Statistika za rok 2015
Minule jsme Vás informovali o vývoji počtu obyvatel Polep, podrobnější data ale ještě Český
statistický úřad nezveřejnil. Na jeho webových stránkách jsem však našla jiné informace, myslím,
neméně zajímavé a aktualizované k 31.12.2015:
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Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Registrované
podniky
150
4
14
30

Podniky se
zjištěnou aktivitou
97
4
9
21

27

14

5
7
3
4
3
28
4

4
3
2
1
.
22
4

3

2

2
2
2
8
.

2
2
2
3
.

I. Kučerová

Společenská kronika
Je to velice zvláštní, ale v měsíci únoru roku 2016 (stejně jako vloni) nikdo z naší obce neslaví žádné
kulaté či polokulaté narozeniny, ani není žádnému našemu spoluobčanovi více než 80 let.

Fotbalový zpravodaj
Zdravím všechny příznivce polepského fotbalu a v krátkosti přináším několik málo informací.
Jak jsem již avizoval, naše družstvo dospělých zahájilo v polovině ledna zimní přípravu. Na jarní část
soutěže se připravujeme v domácích podmínkách (zahraniční soustředění jsme letos vypustili), trénink
probíhá na atletickém stadiónu Mirka Tučka v Kolíně a na umělém trávníku na FK Kolín. Od 6. 2.
hrajeme přípravná utkání v rámci Červenopečeckého turnaje na UMT v Červených Pečkách. Pokoušíme
se mužstvo doplnit a oživit, proto také zkoušíme některé nové hráče a doufáme, že do mistrovských
utkání nastoupíme v plné síle a nadále budeme naše fanoušky bavit krásným a technickým fotbalem
jak jsme v Polepech zvyklí.
Rozpis přípravných utkání v Č. Pečkách
6.2. 14:00 Č. Pečky – Polepy
2 – 10
13.2. 12:00 U. Janovice – Polepy 4 - 5
20.2. 16:00 B. Podolí – Polepy
5.3. 14:00 J. Lhota – Polepy
12.3. 10:00 Slovan Poděbrady – Polepy
19.3. 14:00 Leština – Polepy
26.3. 15:00 Polepy – Bohemia Poděbrady – mistrovské utkání
Za TJ Polepy Zbyněk Vokoun
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