Duben 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Před psaním každého "slova starosty" si říkám, o čem vlastně mám
psát a jestli mám dost námětů. A nakonec mi skoro nestačí
vymezený prostor v listech. Takže tentokrát snad stručně.
Před zhruba čtrnácti dny nás na úřadě navštívila jedna obyvatelka
Polep a stěžovala si na ochotu "naší obvodní lékařky". Její stížnost a
žádost o naši pomoc byla tou pomyslnou kapkou, po které přeteče
pohár trpělivosti. I od dalších z Vás jsme slyšeli stesky a
nespokojenost. Kromě oficiální stížnosti, kterou jsme za obecní úřad
poslali na krajský úřad, jsem nelenil a začal hledat jiného
obvodního lékaře, který bude nejen ochotný nás přijmout, ale který
se nám bude i náležitě věnovat. Možná někteří z Vás máte zprávy o
tom, jak funguje ordinace praktického lékaře v Červených Pečkách.
Nyní sice odchází do penze MUDr. Rakušanová, ale její ordinaci
přebírá MUDr. Štěpán Juška (doktorpecky@seznam.cz, +420 321
761 225), který je připravený ošetřovat i další pacienty, tedy nejen
ty, které "zdědil". Takže lidé z Polep mají možnost se přeregistrovat
k němu. Sám jsem měl obavy z toho, jak si budu muset u současné
praktické lékařky vyžádat zdravotní dokumentaci, ale pan doktor
mne uklidnil. Jediné, co musím pro přeregistraci udělat, je navštívit
ordinaci v Červených Pečkách na náměstí a vyplnit příslušný
formulář. Vše ostatní za mne vyřídí nový praktický lékař.
Dalším problémem, který některým rodinám způsobuje komplikace,
je umístění malého dítěte do mateřské školky. Nedávno jsme na FB
zveřejnili informaci, že kolínská nemocnice bude otevírat
"podnikovou" mateřskou školu, kde by měla být místa i pro další
děti. Jelikož je tato školka v Kolíně, můžeme očekávat "nával" a
riziko, že ani v ní nenajdou polepské děti místo.

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

Zapište si
do kalendáře 
19. 4. Svoz komunálního
odpadu
28. 4. Svoz bioodpadu – po
výlepu
oranžové
známky
30. 4. Čarodějnice od 18
hodin u rybníka
3. 5. Drobný kovový odpad + papír (noviny,
letáky, časopisy)
3. 5. Svoz komunálního
odpadu
10. 5. Zasedání obecního
zastupitelstva od 19
hodin
12. 5. Svoz bioodpadu – po
výlepu
oranžové
známky
17. 5. Svoz komunálního
odpadu
26. 5. Svoz bioodpadu – po
výlepu
oranžové
známky
27. 5. Schůzka Medvíďat
po 40 letech
27. 5. Májová zábava
30. 5 . Výlet nejen pro
seniory do
Adršpachu


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

Proto jsem hledal v okolních obcích a nakonec zjistil, že v MŠ v Nové Vsi (alhakr@seznam.cz
+420 321 762 272) je míst dostatek a hlavně, do školky údajně berou děti od dvou let stáří, plenky
nejsou problémem, otevřeno je od 6.30 do 16.00 a podle jedné z polepských maminek, která tam své
dítě vozí, tam panuje pohoda a vstřícnost. Takže alespoň tímhle způsobem můžeme přispět k řešení
problému, kam umístit malé děti, když už nemáme vlastní mateřskou školku.
Nyní skutečně již jen krátce.
Je podepsaná smlouva o dílo na opravu splavu, tedy se můžeme těšit na další hezký kout v okolí obce.
Aktuální plány majitele rybníka neznáme, snad se mu podaří zajistit prostředky na odbahnění a rybník
opět začne sloužit svému účelu - jako požární nádrž.
8. dubna jsme, jako již několik předchozích let, uklízeli okolí obce. Sešlo se nás sedmnáct, sebrali jsme
zhruba třicet pytlů odpadu. Myslím, že jsme i naší troškou přispěli k naplnění smyslu akce Ukliďme
Česko a hlavně zútulnili okolí obce. Samozřejmě se rozproudila debata i na téma, jaká jsou lidé
"čuňata" a že si neváží přírody. Z mého pohledu je situace rok od roku lepší, neboť odpadu v přírodě už
není tolik, lidé se přeci jen naučili odkládat odpad tam, kam patří. Díky patří všem, kteří uklízeli nejen s
námi - v okolí obce, ale uklidili si i před svým domem a tím se vlastně také přidali k Polepskému
smýčení.
Stále platí nabídka pro klienty úřadu práce, kteří by chtěli v obci vykonávat takzvané veřejně prospěšné
práce. Jedno místo je ještě volné.
Kol pro Afriku již máme přes třicet, netušil jsem, že i v naší poměrně malé obci se jich najde tolik.
Máte-li doma, na chalupě, nebo u příbuzných ještě nějaké, neváhejte a přivezte ho. Během května
bychom chtěli kola předat ostravským organizátorům celé akce www.kolaproafriku.cz.
Na závěr mi dovolte Vám popřát pevného dobrého zdraví a hezké a pohodové jarní měsíce.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování


Tentokrát si zaslouží poděkování štamgasti polepské hospody a jejich přátelé, kteří se vrhli do
práce a během jedné neděle postavili novou pergolu. Patky do betonu jim předem připravili
pan Pešek a pan starosta.

Informace Obecního úřadu Polepy
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad a elektro odpad bude od občanů odebírán v sobotu 20. května 2017 u polepské
hasičárny v době mezi 9:30 a 10:30 hodin. V rámci tohoto sběru můžete odevzdávat: znečištěné obaly
od barev, ředidel, olejů; hadry od oleje a olejové filtry, upotřebené motorové, převodové nebo
hydraulické oleje, brzdové kapaliny; zbytky chemických prostředků k ochraně rostlin, louhy, kyseliny
fotochemikálie a nepotřebné čisticí prostředky. V rámci sběru elektro odpadu můžete přinést
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k polepské hasičárně použitou bílou techniku, elektroniku, baterie a monočlánky, akumulátory
z osobních automobilů, zářivky a výbojky.
Velkoobjemový odpad budete moci odevzdat v následujících dvou termínech:
 O víkendu 19. až 21. května bude přistaven kontejner za hasičárnou.
 O týden později, tj. od pátku 26. do neděle 28. května bude kontejner připraven nad dětským
hřištěm u řadovek.
V rámci sběru velkoobjemového odpadu můžete odevzdat starý nepotřebný nábytek, matrace,
koberce, linolea a sanitární keramiku jako např. umyvadla či toalety.
PS. Původní termíny, které již byly v hlášení obecním rozhlasem, byly změněny na základě požadavku
pana starosty.

Provozovna kadeřnictví vedle fitka už zase funguje
Podařilo se získat nového
nájemce na provozovnu
kadeřnictví vedle fitka.
Nájemcem je paní Lucie
Vnuková
z Kolína
a
potěšující je, že její
kadeřnictví
je
již
v provozu. Otevírací doba je dle
objednávek na tel. 732 207 328,

nebo na e-mail:
salon.lucie2@seznam.cz.
Paní Vnuková vzkazuje, že
zájemci mohou volat kdykoli
během dne i o víkendu a je
ochotná ostříhat Vás i celou
rodinu včetně dětí u Vás
doma
nebo
na
jiném
domluveném místě. Cestu do 10
km si neúčtuje.
(placená reklama)

Jednou větou ...







Střednědobý výhled rozpočtu obce až do roku 2020 byl schválen podle předloženého návrhu
jako vyrovnaný ve všech letech. Příjmy i výdaje kopírují skutečnost roku 2016 a zbytek
finančních prostředků bude využit jako zdroj financování investičních záměrů obce.
Na posledním zasedání zastupitelstva byla projednána a schválena účetní závěrka Obce Polepy
za rok 2016 a také hospodářský výsledek za stejné období ve výši 2 712 216,51 Kč.
Reklamované práce na opravě opěrné zdi u dolního splavu již byly dokončeny na základě
požadavků obce. Zeď je tedy již opravena. Foto je na facebooku.
Oprava splavu po povodni má být započata do konce dubna 2017.
Zastupitelé vyzvali starostu, aby nechal zpracovat nabídky na zhotovení nové podlahy ve
výčepu Vébrovy restaurace v celodřevěném provedení (masív).
Komise rozvoje vytipuje místa, kde je třeba provést opravu vozovky po letošní zimě – pošlete
nám své názory, kde je podle vás nejhorší situace. Děkujeme za pomoc.
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Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z dubnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka květnového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 13. května. Budeme rádi
za vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce a jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekci Praktické informace:
 Plasty – každou středu – 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5.
 Papír – každý pátek – 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 2. 5.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa (týká se všech svozů, tj. jak známek
na 26 týdnů, tak známek na 36 týdnů) - 3. 5., 17. 5., 31. 5.; jednorázové svozy jsou
možné ve stejných termínech jen s tím rozdílem, že je nutné vylepit jednorázovou
známku (jednorázové známky se lepí na okraj víka popelnice, část spodní ochranné
vrstvy neodlepujte, aby se pracovníkům AVE lépe strhávaly)
 Bioodpad – lichý pátek – systém známek zůstal zachován jako v loňském roce,
dokoupení známek na svoz 2. biopopelnice je možné - cena též stejná jako v loňském
roce 530 Kč – nejbližší svozy proběhnou 28. 4., 12. 5., 26. 5.; pokud jste si známky na
biopopelnici ještě nevyzvedli, jsou pro vás připraveny na OÚ v době úředních hodin
paní Lhotákové
 Drobný kovový odpad a papír (noviny, časopisy a letáky) – 3. 5. (hned po ránu)

Polepská kronika
Vážení spoluobčané,
po vzájemné dohodě se zastupiteli postupně zveřejníme na webových stránkách roční kronikářské
zápisy z posledních let. Jedná se o ty zápisy, které jsem vedl již v počítačové formě a následně přepsal
do psané kroniky. Chceme tak se zastupiteli využít dnešních technologických prostředků a více
„zprůhlednit“ kronikářskou práci. Prozatím vyvěšujeme zápisy z let 2014 a 2015, roky předešlé se na
stránkách objeví v následujících týdnech a zápis nejčerstvější (tedy rok 2016) pak v průběhu léta.
Chceme vám tím dát možnost se ke kronice jakýmkoliv způsobem vyjádřit a klidně i navrhnout co v
ročním kronikářském zápisu chybí, případně co by tam být nemělo. Chtěl bych zároveň poznamenat,
že ke každému tomuto zápisu ještě existují přílohy (fotografie, výňatky z denního tisku atd.), které se
váží ke každému z jednotlivých roků. Ty nejsou digitalizované, jsou dostupné v rámci archivu kroniky
na obecním úřadě.
Tím se dostávám k obecnějšímu důvodu, proč kroniku touto formou zveřejňujeme. Obec má již delší
dobu záměr obecní kroniku, především její nejstarší části z první půlky 20. století, zdigitalizovat a
zpřístupnit na internetu. Mohlo by se to povést již v průběhu léta a nejstarší polepská kronika by tak
během podzimu měla „viset“ na webových stránkách obce. Zároveň s tím plánujeme i „reálnou“
výstavu o spolkovém životě obce v minulosti. O všem vás budeme však včas informovat.
Martin Mejzr, kronikář
Pokud jste si přečetli zápisy z let 2014 a 2015 a máte k těmto zápisům připomínky – ať už na
doplnění či naopak možnému zkrácení zápisu – prosím, pošlete nám své postřehy buď e-mailem na
oupolepy@obecpolepy.cz, nebo můžete své podněty a připomínky napsat na kus papíru a vhodit do
schránky na OÚ. Všechny došlé příspěvky panu kronikáři předáme.
4

Kulturní a sportovní akce
Kurzy paměti
Milí čtenáři, zdravím vaše Polepy.
Jsem trenérkou paměti České společnosti trénování paměti a mozkový jogging a nedávno jsem
ukončila kurz paměti, který se konal po dobu 2 měsíců v sympatických podkrovních prostorech vašeho
OÚ. Děkuji tímto Obecnímu úřadu za skvělou spolupráci, tvořivost i vstřícnost a taktéž všem, kteří byli
účastni. Jmenovitě pak Ireně Kučerové i za její osobní podíl.
V lekcích nám vládla příjemná pohoda, mohu-li říct, nechyběl humor a rádi jsme se každý týden
setkávali. Mozek jsme trénovali a trochu protáhli i svá těla při rekondičním cvičení.
Dobře se mi s vámi pracovalo a obdivuji vaši pracovitost a spolehlivost /nejen při zapůjčování knih/.
Věřím, že paměťové techniky se občas promítnou i do praxe všedních dnů a že vám pomohou v té naší
nedokonalé paměti. Vyzkoušeli jste si, že to funguje s lektorkou, tak teď už to bude jen na vás ....... a
na podzim se zase uvidíme!!!. Kurz bude pokračovat. Znovu se vrátíme k osobám a jménům a nové
budou Myšlenkové mapy - efektivní nástroj pamatování. Informace o konání kurzů se včas dozvíte a já
se na vás budu moc těšit.
Přeji vám tedy hezké jarní chvíle i dny následující. Ve zdraví a s množstvím zážitků prožijte letní
měsíce a ať se vyvede i váš plánovaný společný výlet, ať už bude kamkoliv. Loučím se svou básničkou a
pozdravem.

ODMĚNĚNÁ
Dostala jsem růžový brambořík a dmu se pýchou zcela.
Vedu kurzy paměti, lidí není veľa, ale mají chuť něco dělat.
Zapomínáme rádi a často,
je tu však něco - co pomůže nám všem.
Nebuďme líní a dejte sobě šanci,
proč nenosit paměť v ranci.
Uzlíček dovedností je lepší než uzel na kapesníku
a už jsme zas zpátky u toho bramboříku.
/v Polepech bylo naopak lidí VEĽA/
Eva Kubínová
Předběžný termín pokračování kurzů paměti se plánuje na říjen až listopad. Jedná se opět o středeční
odpoledne od 15 hodin, první lekce je domluvena na středu 4. října a celkem jich bude následovat 6.
Pokud by se něco změnilo, budeme Vás určitě informovat a začátek kurzu po prázdninách
připomeneme, protože zúčastnit se budou moci i ti, kteří s námi nyní nechodili.
Čarodějnice
Letošní oslava svátku čarodějnic bude poněkud ve skromnějším duchu. Nicméně chcete-li se bavit a
setkat se s ostatními sousedy, máte možnost přijít
v neděli 30. dubna v 18 hodin k polepskému rybníku,
kde bude hořet vatra. Samozřejmě na vás bude čekat
také pan Pešek s občerstvením. Nabídne pivo a
limonády, kromě toho nám zajistí špekáčky k opékání
na ohni od Kasardů, které budou pro děti zdarma.
Vidličky na opékání můžeme zapůjčit na místě.
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Obzvláště vítané jsou kolegyně všech věkových kategorií na jakémkoliv létajícím stroji z kteréhokoli
panství. S tím souvisí poněkud provokativní otázka: Umíme si ještě hrát a bavit se, nebo se jen bavit
necháváme? Věřím v to první. Tak tedy: Přileť taky, drahá kolegyně, těším se, že si spolu dáme
pečeného chrousta! 
Výlet nejen pro seniory – rozhodli jste se pro Adršpach
Protože zájemců o výlet je hodně, Česká republika je také velká, nebylo snadné vybrat jednoznačný
cíl výletu. Na výběr bylo z 8 míst, úkol to tedy rozhodně nebyl snadný. Nakonec s mírnou převahou
vyhrál původní záměr zajet do Broumova a adršpašského skalního města.
Celkem hlasovalo 47 lidí, z toho 4 korespondenčně (tedy ne přes webové stránky). Pro Adršpach
a Broumov hlasovalo celkem 14 lidí, tj. téměř 30%. Hned na pomyslném druhém místě byl Český
Krumlov, kam by jelo 8 lidí (17%).
Podle původního plánu je zajištěno následující:
 V broumovském klášteře máme zamluvenou prohlídku s Lotrandem na 10. hodinu v trochu
neobvyklém provedení, ale věřím, že to pro všechny bude hezký a hlavně zajímavý zážitek.
Prohlídka bude trvat cca 1 hodinu.
 Na doporučení pracovníka zámku máme objednaný oběd v nedaleké restauraci (cca 5 minut
od kláštera – Restaurant Gritz). Abychom byli rychle obslouženi a na jídlo dlouho nečekali,
zvolila jsem po domluvě s panem vedoucím jednotný oběd:
 Polévka - vývar s masem a nudlemi
 Hlavní jídlo – husarská kapsička s bramborem a zelným salátem (přírodní
vepřové maso plněné mletým, mírně okořeněným masem)
Oběd s polévkou bude stát rovných 100,- Kč, nápoje každý podle své chuti … Jídlo a pití si
hradí každý sám.
 Ve 12:30 (přibližně – autobus může zastavit před restaurací) se předpokládá odjezd do
adršpašského skalního města. Upustila jsem od záměru vzít si průvodce a došla k názoru, že
individuální prohlídka asi bude nejlepší. Jezero u vstupu je opravdu nádherné a kdo bude
chtít jen posedět, určitě nemusí litovat. Část skalního města je snadno dostupná i pro méně
zdatné (Gotická brána, Sloní náměstí, Malý a Velký vodopád, Eliščina věž, Džbán či Čertův
most). Ti, kteří budou mít dostatek sil a vyjdou pár schodů, se mohou těšit na Milence a
dokonce na paní Starostovou s panem Starostou. Jestli nám někdo neuvízne v Myší díře,
odjedeme všichni nazpět domů .
Pojedeme autobusem (Ladýřová) z polepské otočky v úterý 30. května v 7 hodin ráno. Návrat do
Polep předpokládám kolem 18. hodiny. Cena zájezdu bude 300,- Kč za osobu (zahrnuje příspěvek na
dopravu a vstupné, zbytek doplácí obec).
Máte-li o tento výlet zájem, prosím, přihlaste se na OÚ a zároveň nám dejte vědět, zda budete chtít
k hlavnímu jídlu také polévku. Tam je také třeba uhradit cenu zájezdu. Přihlašovat se můžete do 15.
května, pak budou volná místa nabídnuta přespolním.
Schůzka Medvíďat po 40 letech
Vy, kteří jste bydleli v Polepech i za mladých let – také
vzpomínáte, jak jsme jezdili s Evžou na Sázavu pod stany
s gulášovou polévkou v sáčku a s luncheon meatem nebo
paštikou v batohu? To byly časy …
Chcete-li si prohlédnout fotky z těch dob, zápisky z kroniky
Medvíďat, setkat se s kamarády, které jste léta neviděli a
popovídat si a zavzpomínat na dobu, kdy jsme byly děti, tak
určitě přijďte v sobotu 27. května v 16 hodin do Vébrovy
restaurace. Na zahradě bude pro všechny připraveno promítání,
6

táborák a další zábava. Občerstvení bude zajišťovat pan Pešek. Buřty budou k dispozici na místě za
dobrovolný příspěvek. Takže Medvíďata, vezměte své rodiče i své děti a někteří i vnoučata a přijďte za
námi.
P.S. Mezi pozvanými jsou i Medvíďata, která v Polepech už dávno nebydlí a také bývalí vedoucí.
Májová zábava
Na Schůzku Medvíďat po 40 letech bude hned navazovat Májová zábava, takže kdo bude chtít,
může si sobotní večer protáhnout do brzkých nedělních ranních hodin. Na Májovou zábavu jsou zváni
všichni bez rozdílu věku či vyznání. Kapela ESO začíná hrát ve 20 hodin ve Vébrově restauraci.
Občerstvení bude zajišťovat pan Pešek. Vstupné je dobrovolné.
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 16. 9. Posvícení se zábavou

Společenská kronika
V dubnu slaví své životní jubileum:
80. narozeniny paní Hana Hrušková.
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Fotbalový zpravodaj
Po odehraném 21. kole se TJ Polepy i nadále drží na prvním místě. Nejúspěšnějším střelcem týmu je
nadále Tomáš Javorek s 20 vstřelenými brankami.
Zápas 18. kola TJ Polepy – FK Dobrovice B skončil 1:0, gól vstřelil Václav Dittrich z penalty v 16. minutě.
Zápas 19. kola FK Poděbrady – TJ Polepy skončil 0:2, góly vstřelili: 15. Tomáš Javorek a 58. Lukáš
Slezák.
Zápas 20. kola TJ Polepy – TJ Kunice skončil 2:1, gól vstřelil Václav Dittrich ve 20. minutě a v 89. minutě
vsítil gól František Suchánek.
Zápas 21. kola TJ Sokol Luštěnice – TJ Polepy skončil 0:1, za Polepy skóroval v 60. minutě Lukáš
Kalivoda.
Všechny informace čerpány z www.souteze.fotbal.cz. Tabulku najdete na poslední straně.
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Pořadí Klub

Z

V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
13
12
13
14
12
10
12
9
10
10
10
8
7
6
4

TJ Polepy
FC Horky nad Jizerou
TJ Klíčany
SK Sokoleč
FK Bohemia Poděbrady
FC Velim
SK Kosmonosy
FK PŠOVKA MĚLNÍK
TJ Sokol Luštěnice
SK UNION Čelákovice
TJ Záryby
TJ Jawa Divišov
FK KAVALIER SÁZAVA
TJ Kunice
FK Dobrovice B
FK Říčany

R

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
8
9
8
7
9
11
9
12
11
11
11
13
14
15
17

S
62:30
43:27
52:25
50:36
31:27
46:29
45:32
38:37
31:32
45:45
35:39
33:52
29:40
25:40
29:66
26:63

B
53
41
39
38
37
36
35
33
32
30
30
27
22
20
16
12

P+

P2
2
1
2
5
1
0
6
0
1
2
3
1
3
3
1

1
4
4
1
0
1
5
3
5
1
2
0
2
2
1
1

Rozpis dalších kol:
22. kolo
Sobota 22. 4. 2017 17:00
TJ Polepy - SK Sokoleč
23. kolo
Sobota 29. 4. 2017 17:00
FK PŠOVKA MĚLNÍK – TJ Polepy
24. kolo
Sobota 6. 5. 2017 17:00
TJ Polepy – TJ Záryby
25. kolo
Sobota 13. 5. 2017 17:00
FC Horky nad Jizerou – TJ Polepy
26. kolo
Sobota 13. 5. 2017 17:00
TJ Polepy – FK KAVALIER SÁZAVA

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Irena Kučerová. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
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