Červenec - srpen 2016
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Ačkoliv se to nezdá, už je to rok, co jsme si na našem posvícení
zazpívali moravské písničky. Ani letos nebudete ochuzeni o možnost
"přijít pobejt" a strávit posvícenskou sobotu mezi známými a
sousedy. Letošní posvícení bude "Staropražské", se staropražskou
hudbou, jídlem, divadlem ... Určitě přijďte, z bohatého programu si
jistě každý vyberete.
Kromě sousedských radovánek nás však čeká i poměrně
zodpovědný krok. V nedávné době jsem se setkal s kolínským
starostou, panem Vítem Rakušanem. Kromě pracovních záležitostí,
týkajících se např. změny katastrálních hranic, se rozhovor
samozřejmě stočil i na blížící se volby do zastupitelstev krajů, v
našem případě do zastupitelstva kraje středočeského. Jistě jste
mnozí postřehli, že pan starosta Rakušan kandiduje nejen do
zastupitelstva kraje, s podporou hnutí Starostové a nezávislí (STAN)
bude usilovat o umístění na příčce nejvyšší - na postu hejtmana
Středočeského kraje.
Nynější hejtman a většina jeho náměstků patří k ČSSD, případně ke
KSČM. Od politické orientace obcí se také odvíjí dotační politika
kraje vůči nim. "Nemáš příslušnou stranickou legitimaci - máš
smůlu, nedostaneš dotace." A právě stávající nerovné (a
protekcionismem zavánějící) rozdělování krajských peněz mne
nepřesvědčilo o tom, že bych stávající vedení Středočeského kraje
chtěl podpořit. V Polepech si již několik volebních období
zakládáme na tom, že zastupitelé naší obce nekandidují za žádnou
politickou stranu, ale možná je to "z politického pohledu" chyba,
nemáme žádného mocného politika za sebou. Na druhou stranu se
nemusíme poklonkovat žádnému stranickému sekretariátu.

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

2.9. Svoz bioodpadu
4.9. Rozloučení s prázdninami (od 15 hodin
u polepského rybníka)
5.9. Zasedání
obecního
zastupitelstva (od 19
hodin na OÚ)
7.9. Svoz komunálního
odpadu (1x za 14 dní)
16.9. Svoz bioodpadu
17.9. Staropražské
posvícení v Polepech
(od 11 hodin ve
Vébrově restauraci)
17.9. Posvícenská zábava
s tombolou (od 20
hodin ve Vébrově
restauraci)
21.9. Svoz komunálního
odpadu (1x za 14 dní)
8.10. 16 000 km vejšlap –
Petr Hirsch (od 18
hodin ve Vébrově
restauraci)
22.10. Nákupní Polsko


telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

Třeba Vám bude má podpora hnutí STAN po předchozích řádcích znít jako protimluv, ale STAN není
politickou stranou. Jedná se o hnutí, ve kterém se sdružují převážně starostové a další zastupitelé.
Mně osobně je toto hnutí velmi sympatické, možná i proto, že jeho dlouholetý předseda, pan Gazdík,
nebyl doposud zmiňován v souvislosti s jakýmkoliv skandálem. Pro mne má tento člověk poměrně
vysoký morální kredit, proto chci STAN v krajských volbách podporovat. Dalším důvodem, proč dám
svůj hlas STANu, je osobnost pana starosty Rakušana. Pojem "osobnost" je podle mého mínění na
místě. Spousta z nás je s Kolínem úzce spjatá. Někdo se tam narodil, jiný tam pracuje, někteří máte
informace od svých příbuzných, dětí, známých, do Kolína jezdíme nakupovat, za zábavou či k lékaři,
prostě s Kolínem žijeme v úzké vazbě. Takže jistě pozorujeme, jak se Kolínu daří, co je v něm nového,
co se změnilo k lepšímu. A hodně toho se stalo za éry starostování Víta Rakušana. Navíc při osobních
setkáních je z jeho vystupování a jednání cítit nejen silné charisma, ale permanentně přesvědčuje o
svém rozhledu, o schopnosti problémy vnímat, analyzovat a řešit.
Proto ho budu volit a zároveň budu doufat, že tak učiní i mnozí z Vás, ať již proto, že mu věříte a byli
byste rádi, aby hejtmanem byl pro své lidské i pracovní vlastnosti právě on, nebo jen proto, že je z
Kolína a náš lokální patriotismus nám zavelí dát mu svůj hlas. Věřím, že v případě svého zvolení do
vedení kraje se bude snažit nastolit spravedlivá a průhledná pravidla pro vztah kraje a obcí.
Pokud někoho z Vás komunální politika naprosto nezajímá a byl nucen číst mé řádky, omlouvám se za
to. Ale jako starosta, kterému není lhostejné, jak se "jeho" vesnici daří, jsem cítil potřebu ovlivnit Váš
názor na nadcházející krajské volby a přiblížit Vám svůj náhled na osobnost kandidáta na post
hejtmana. :-)
Dál již jen v krátkosti. Příprava výstavby kanalizace postoupila o další krok, máme vybranou firmu,
která bude zajišťovat "technický dozor investora". Na základě výběrového řízení bude technickým
dozorem investora společnost 3L studio z České Lípy, s kanceláří v Praze. Nyní nás čeká výběr
zhotovitele. Výsledky bychom měli znát do konce roku.
Oprava splavu. Konečně jsme získali potvrzení o tom, že oprava splavu je ve veřejném zájmu, tedy se
blíží okamžik, kdy s námi Státní fond životního prostředí uzavře dotační smlouvu a budeme moci
zahájit opravu ...
Vypuštěný rybník. Kromě toho, že se z obce pravděpodobně stane viník vypuštění rybníka - k tomuto
názoru paradoxně dospěla Česká inspekce životního prostředí poté, co jsme jí oznámili vypuštění
rybníka panem Svobodou, se s největší pravděpodobností dočkáme odbahnění rybníka, instalace
nového požeráku a opětovného napuštění. Odbahnění včetně dalších prací by mělo být podpořeno
100% dotací. Věřím, že se dočkáme čisté vody v rybníce a možnosti koupání v něm.
Na závěr mého slova mi dovolte, abych Vám všem opět popřál pevného dobrého zdraví, pohodu a klid.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Mše svatá v kapličce Cyrila a Metoděje
Poděkování za veškeré zabezpečení Mše svaté patří Radce Chroustové. Letos bylo v porovnání
s loňským rokem o poznání přívětivější počasí, a tak i návštěvnost byla mnohem větší. Potěšující je
také skutečnost, že mezi tradiční návštěvníky přibyla i mladá generace.
I. Kučerová
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 Obyčejné věci kolem nás
Rádi bychom také poděkovali jedné z našich sousedek za upozornění na sršící sloup elektrického
napětí v Potoční ulici, možná tak zachránila lidský život. Stejně tak patří poděkování všem ostatním
našim spoluobčanům, kteří nás informují a upozorňují např. na nefungující veřejné osvětlení,
přerostlou zeleň či nesvezený odpad.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Ověřování kopie listiny a pravosti podpisu
Od 13. června 2016 si můžete nechat ověřit kopii listiny nebo pravost podpisu na obecním úřadu.
Ověřování provádí paní účetní Ivana Lhotáková a administrativní pracovník Petr Škvarka. Poplatek za
ověření jedné listiny ve formátu A4 nebo menšího formátu je stanoven ve výši 30,- Kč (má-li ověřovaná
listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu
ověřované listiny, např. formát A3 = 2 x A4). Poplatek za ověření pravosti každého podpisu na listině je
stanoven také ve výši 30,- Kč.
P. Škvarka
Oprava opěrné zdi
Opravu zborcené opěrné zdi u dolního mlýna měla realizovat firma David Sixta stavební s.r.o., ta
však před podpisem smlouvy informovala, že udělala chybu při ocenění stavebních prací. Druhá
oslovená firma Koss Kolín, která nabídla druhou nejnižší cenu, práci se stejným zdůvodněním též
odmítla.
V červenci zastupitel p. K. Čech oslovil firmu p. Drahoráda, který opravoval stěny rybník u spodního
mlýna, zda by opravu neprovedla. Ta nyní zpracovává rozpočet nákladů na opravu s tím, že
nedoporučila původní projekt, ale navrhla podbetonování zbývající části zdiva.
I. Kučerová

Jednou větou ...












Obec získala nabídku na měření vlhkosti od firmy IMESTA. Vzhledem k tomu, že sídlí v Doksech,
tvoří 25% cestovní náhrady. Z tohoto důvodu se starosta bude snažit sehnat konkurenční
nabídku od firmy, která má sídlo v našem regionu.
V době odstavení veřejného osvětlení v Zelené ulici a okolí hospodařil v naší obci neznámý
pachatel a způsobil škody na majetku p. Peška, ten požádal o příspěvek na zhotovení pevné
pergoly namísto mobilních slunečníků před hospodou. O výši příspěvku zatím nebylo
rozhodnuto.
Byl vybrán technický dozor investora (TDI) na realizaci splaškové kanalizace, na kterou obec
získala dotaci z OPŽP. Nejnižší cenu nabídla společnost 3L studio s.r.o., a to ve výši 278.300,- Kč
včetně DPH.
Na naši výzvu v minulém čísle Polepských listů, aby se nám přihlásili schopní a ochotní sousedé,
kteří by v případě nějaké živelné pohromy neváhali přiložit ruku k dílu, se nám, bohužel, nikdo
nepřihlásil.
Starosta informoval majitele vypuštěného polepského rybníka o možnosti čerpat na jeho
odbahnění dotaci.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
ze srpnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Obec má nový účet, který byl založen u ČSOB 272620115/0300. Budete-li tedy platit bankovním
převodem, používejte, prosím, tento účet. Účet u Komerční banky byl zrušen.
Uzávěrka zářijového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 10. září. Budeme rádi za
vaše postřehy, poznámky a názory.
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Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 31.8., 7.9., 14.9., 21.9
 Papír – každý pátek – 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 6.9.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – 7.9., 21.9.; u
týdenních a jednorázových svozů je to jasné – týdenní svozy mají nárok na svoz ve
středu každý týden, jednorázové svozy ve středu - pouze po výlepu jednorázové známky
 Bioodpad – lichý pátek – 2.9., 16.9., 30.9.
I. Kučerová

Knihovna
Od září má knihovna výpůjční dny tak, jak jste zvyklí - tedy každou středu mezi 16. a 18. hodinou.
Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Zábava pro naše nejmenší
Po prázdninách taneční kroužek začne první zářijovou středu, tj. 7. září.
Co se týče fungování kroužku tvoření, ten je z rodinných důvodů až do odvolání zrušen (pokud by se
ho nechtěl ujmout někdo jiný - v takovém případě ochotu vítáme a pokud to bude v našich silách,
velmi rádi pomůžeme, můžete nás kontaktovat).
I. Kučerová
Rozloučení s prázdninami
I v tomto roce pro nás skauti připravili Rozloučení s prázdninami. To letošní se bude konat v neděli
4. září od 15 hodin u polepského rybníka a připravili ho skauti z 2. přístavu vodních skautů Poutníci
Kolín.
Akce je určena všem šikovným holčičkám a klukům bez rozdílu věku. Budou si moci vyzkoušet
lukostřelbu, lanové překážky, skákání v pytli, střelbu ze vzduchovky, hod míčkem na cíl, projít
bludištěm anebo vymalovat obrázek. Na závěr si všichni společně opečeme buřtíky.
Občerstvení bud zajišťovat pan Pešek, vstupné je dobrovolné a celá částka bude věnována na
činnosti 2. přístavu.
I. Kučerová
Staropražské posvícení v Polepech
Obec Polepy Vás zve na Staropražské posvícení, které se bude odehrávat ve vnitřních i
venkovních prostorách Vébrovy restaurace v sobotu 17. září 2016 již od 11 hodin dopoledne.
Letos si budete moci celý den notovat se staropražskou kapelou ŠMRNC, která zahraje známé
„hašlerky“, melodie z filmů 20. a 30. let a spoustu dalších. Těšit se můžete i na dobovou módní
přehlídku a ve 13 hodin na slavnostní odhalení. Koho nebo čeho? To si necháme jako překvapení .
A protože se jedná o staropražské posvícení, chybět nemohou ani divadelní představení – jedno pro
děti a jedno pro dospělé. Dětské představení je věnováno Karlu IV. a děti si budou moci např.
vyzkoušet, jak se stavěl Karlův most. Dětské představení začíná v 15 hodin. Představení pro dospělé
začíná v 16:50 a jmenuje se Domácí zabíjačka. Jedná se o komedii z 20.tých let minulého století, kdy …
ale to se nechte překvapit a přijďte se podívat. Představení odehraje Divadelní spolek Obědovice.
V průběhu celého dne můžete využít tradiční pouťové atrakce (kolotoč, střelnici a velký skákací
hrad), chybět nebudou stánky s posvícenskými dobrotami - k obědu si budete moci dát kačenku se
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zelím a s knedlíkem, odpoledne si můžete pochutnat třeba na pečeném kolínku nebo tlačence s cibulí.
Kromě Kozla ochutnáte i pivo z místního pivovárku Svatý Ján. Vyzkoušet budete moci stánek s koláči
(klasickými, chodskými a možná i svatebními), preclíky a dalšími sladkými i slanými dobrotami. Kromě
jídla a pití mohou děti využít malování na obličej a nějakou dílničku.
Odpolední program skončí kolem 19. hodiny a od 20 hodin se koná Posvícenská zábava s tombolou
- k tanci a poslechu bude hrát kapela Trampoty z Červených Peček.
Vstupné na odpolední program je dobrovolné, večerní vstupné je 50 Kč za osobu. Podrobný rozpis
programu najdete ve vitrínách, na webových stránkách obce, nebo na FB. Ti, kteří se zaregistrovali
k odběru novinek e-mailem, už mají program ve svých e-mailových schránkách. Těšíme se na Vás .
Posvícenská zábava s tombolou
Jak bylo uvedeno výše, od 20 hodin bude hrát k tanci i poslechu kapela Trampoty z Červených
Peček. A nebudou to jen písničky ve stylu folk a country. Přijďte se přesvědčit.
Po loňském úspěchu bychom letos chtěli zopakovat uspořádání sousedské tomboly. V čem spočívá?
V tom, že sousedé darují praktické a chutné  věci – tak třeba sklenici okurek, domácího kečupu či
marmelády, nebo kupte věnec buřtů či 2 nožičky dobré klobásky, kuchařky upečou bábovku a
zahrádkáři zase darují svazek česneku, cuketu anebo pytlík brambor, či lahvinku domácího ovocného
vína nebo jinou specialitku. Kdo nechce darovat jídlo, může nakoupit jinou praktickou drobnost –
prkénko do kuchyně, květinu ať už do zahrádky či na okno ... Prostě, pojďme se bavit a mějme radost
z drobností. Není malého dárku - čím více drobností budeme mít, tím více bude obdarovaných a věřím,
že i tím si užijeme společně větší radost a legraci.
Pokud chcete i Vy něco věnovat do tomboly, můžete svůj dárek přinést na OÚ v době úředních
hodin, pokud se jedná o potraviny, které podléhají rychlé zkáze, pak je, prosím, přineste v den konání
posvícení, lednici k jejich uchování máme k dispozici. Chcete-li přispět na pořádání posvícení finančním
darem (a už se nám někteří přihlásili bez vyzvání), kontaktujte, prosím, pana starostu (724 180 515)
nebo paní místostarostku (722 937 844). Všem se srdcem na dlani předem děkujeme.
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 8. 10. od 18 hodin – Petr Hirsch – Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
 22. 10. – Nákupní Polsko
 27. 10. – Dušičkový večer (jen pokud se najdou dobrovolníci, kteří budou ochotni pomoci se
zorganizováním akce, viz níže)
 5. 11. od 15 hodin – Hudební odpoledne se Suchdolankou
Schůzka dobrovolníků na zajištění Večera duchů pro oděti
Bohužel, na naši výzvu uveřejněnou v červnovém čísle PL, že hledáme dobrovolníky na zajištění
obecních akcí, nikdo nereagoval.
S Radkou Chroustovou jsme připravily na Večer duchů pro děti několik disciplín. Pro to, aby se akce
mohla uskutečnit, však potřebujeme minimálně 6 lidí na jednotlivá stanoviště a jednoho člověka k
občerstvení. Nechceme nyní prozrazovat podrobnosti, protože bychom rády zachovaly trochu
překvapení pro malé i velké návštěvníky. Pokud nechcete jen konzumovat a jste ochotni obětovat
trochu volného času polepským dětem, přijďte ve středu 7. září v 18 hodin na OÚ na schůzku, kde
domluvíme podrobnosti. Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, zkontaktujte, prosím, do termínu
schůzky místostarostku na tel. 722 937 844 nebo se ozvěte e-mailem na oupolepy@obecpolepy.cz.
Dovoluji si všem ochotným pomoci s akcí jménem návštěvníků předem poděkovat.
PS. Ještě hledáme hospodyňku, která umí vařit dýňovou polévku. Ozve se nám?
I. Kučerová
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Společenská kronika
V červenci a srpnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
85. narozeniny paní Eva Varhánková
a 75. narozeniny paní Božena Josefová
Přejeme oslavenkyním
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
I. Kučerová

Polepský fotbal
Přinášíme rozlosování zápasů podzimního kola
Okresní přebor mladších žáků
3.9.
15:00
Bečváry
11.9.
14:30
Kouřim
24.9.
14:30
Třebovle
28.9.
10:15
Polepy
1.10.
14:00
Polepy
9.10.
12:15
J. Lhota
15.10.
13:30
Polepy
23.10.
10:15
Roztoklaty
28.10.
16:30
Č.Brod
29.10.
13:00
Polepy
Soutěž 1.A třída
so 13.8.
10:15
so 20.8.
17:00
ne 28.8.
17:00
so 3.9.
17:00
so 10.9.
17:00
so 17.9.
16:30
ne 25.9.
16:30
so 1.10.
16:00
so 8.10.
16:00
so 15.10.
16:00
so 22.10.
15:30
so 29.10.
14:30
ne 6.11.
14:00
ne 13.11.
14:00
so 19.11.
13:30

Čelákovice
Polepy
Dobrovice B
Polepy
Kunice
Polepy
Sokoleč
Polepy
Záryby
Polepy
Sázava
Polepy
Velim
Jawa Divišov
Polepy

Polepy
Polepy
Polepy
Štítarský SK
Býchory
Polepy
Radim
Polepy
Polepy
V. Osek

Polepy
Říčany
Polepy
B. Poděbrady
Polepy
Luštěnice
Polepy
Pš. Mělník
Polepy
Horky n/Jiz.
Polepy
Kosmonosy
Polepy
Polepy
Klíčany
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