Červen 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Červnové slovo se mi nepíše právě lehce. Na zastupitelstvu jsme se
dozvěděli, že i naše vesnice se zařadí mezi ty, kde skončí dlouhá
historie fotbalu. Se zástupcem TJ Polepy jsme probírali, jestli je
situace skutečně tak špatná a jestli by se přeci jen nenašla cesta k
udržení této sportovní aktivity u nás. Ovšem na argumenty, že hráči
zestárli, mladých a nejmenších fotbalistů je málo a nakonec i z
činovníků po letech vyprchalo nadšení, se špatně hledá odpověď,
která by situaci řešila. Takže sobota 17. června 2017 bude zřejmě
datem, kdy v Polepech zdejší TJ odehrála poslední fotbalový zápas.
Ačkoliv nejsem fotbalovým fanouškem, přeci jen mi přijde líto, že
končí část zdejší tradice. A jako starostovi obce mi přijde líto, že areál,
jehož zvelebování a údržba stála spoustu peněz a úsilí, bude
bezprizorní. Samozřejmě se ještě snažíme hledat cestu k jeho využití
- vytvoření společného týmu s některou z okolních obcí, nabídnutí
areálu pro trénink, využití pro jinou sportovní aktivitu...
A tady je místo pro prosbu a výzvu. Ačkoliv to mnozí z nás nevědí, je
zdejší fotbalové hřiště poměrně známé svojí kvalitou. Pokud byste
věděli o někom, kdo by měl o jeho využití zájem, určitě nám dejte
vědět. Nemusí se striktně jednat pouze o fotbal, díky kvalitnímu
zázemí má celý areál poměrně velký potenciál.
A nyní již veseleji. Konečně byly zahájeny práce na opravě splavu,
věřím, že se dílo podaří dle našich představ a další zákoutí obce
prokoukne. Jen nevíme, jak se zachová majitel rybníka. Pokud se mu
nepodaří rybník odbahnit, doufáme, že alespoň zlikviduje stromky
rostoucí ze dna a rybník napustí, neboť je přece jen veden jako
požární nádrž.
Další dobrou zprávou je nástup dalšího obecního zaměstnance. Od
začátku června bude naši obec udržovat nejen spolehlivý a pracovitý
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pan Linhart, ale i paní Czanková, jejíž pracovní nasazení mnozí z Vás vloni hodnotili s uznáním. Můžeme
se tedy těšit, že i letos budeme mít uklizeno a přespolní nám budou závidět.
Abychom měli dokonalý servis pro údržbu našeho obecního majetku, potřeboval bych ještě nějakého
ochotného truhláře. Zub času se podepsal na obecních vývěskách, potřebujeme novou plakátovací
plochu vedle zastávky na otočce i Vébrova restaurace potřebuje občas opravit. Stejně by nám pomohla
šikovná ruka zedníka. Psal jsem, že bychom rádi postavili nové stání pro kontejnery u obecního úřadu i
ve Vébrově restauraci je potřeba řešit drobné zednické práce, které jsou pro stavební firmy nezajímavé.
A také obecní multikára je zatím bez řidiče. Prostě pokud by se někdo z Vás doma nudil a chtěl by své
schopnosti využít při zvelebování obecního majetku, budeme za nabídku pomoci rádi. Samozřejmě, že
doba Akcí Z je již za námi, takže i pomoc obci je honorována. Ne příliš lukrativně, ale je. :-)
Na závěr přeji všem pevné dobré zdraví, dobrou náladu a pevné nervy ke zvládání všech problémů.
Váš starosta Rostislav Vodička
P.S. Málem bych zapomenul. Veliký dík patří lidem, kteří jsou pozorní a nenechají naše osamocené
sousedy bez pomoci. Díky nim se dočkala pomoci seniorka, která se svěřila do "péče" firmě nabízející
pomoc seniorům. Vrcholnou formou péče bylo získání jejího domku majitelem firmy. Doufejme, že
Policie ČR a následně soud ocení snažení pana majitele. Znovu prosím o vzájemnou pozornost vůči lidem
okolo nás a případné upozornění na nepravosti. V případě obavy či hrozby neváhejte volat Policii ČR na
telefonní číslo 158.

Poděkování





Děkujeme všem sousedům, kteří se zúčastnili sbírky pro Diakonii. Jednak nepotřebným věcem
vdechli naději, že ještě neskončí na skládce a jednak pomohli druhým bez nároku na honorář.
Naše velké poděkování patří také organizátorkám paní Civínové a paní Vnoučkové. Vážíme si Vaší
štědrosti a ochoty.
Děkujeme polepským maminkám za organizaci oslavy dětského dne.
Pochvala patří také Mgr. Evže Mačkové za nápad a realizaci Schůzky Medvíďat po 40 letech a
následné Májové zábavy. Poděkování vyjádřili na facebooku též sami účastníci akce.

Informace Obecního úřadu Polepy
Obec přijala nabídku na úsporu energií od firmy Terra Group
Na posledním zasedání zastupitelé přijali nabídku od firmy TerraGroup zastupované p. Maryskou na
účast obce v elektronické aukci na dodavatele elektřiny a plynu. Předpokládané úspory jsou cca 26 tis.
Kč vč. DPH ročně.

Jednou větou ...


Firmu, která by zhotovila vodorovné značení hranic křižovatek s hlavní silnicí, se našla.
Zastupitelé rozhodli, že se vodorovné značení místních ulic v napojení s hlavní silnicí
(Masarykovou) bude realizovat až po dokončení splaškové kanalizace.
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Zastupitelé odsouhlasili vyčištění hřiště s umělým povrchem u rybníka, předpokládaná cena
bude cca 57 tis. Kč.
Na výzvu vyjádřit se k zápisům do kroniky za roky 2012 a 2013 nikdo nereagoval.
SFŽP prodloužil lhůtu pro doložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
splaškovou kanalizaci do 15. 8. 2017.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z červnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Přes prázdniny Polepské listy nevycházejí. Uzávěrka zářijového čísla Polepských listů i Polepáčka
bude v sobotu 16. září. 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 – 21. 6., 28. 6., 5.7., 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8.,
30.8., 6.9., 13.9., 20.9.
 Papír – každý pátek – 23. 6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9.,
8.9., 15.9., 22.9.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 11.7., 8.8., 5.9.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa (týká se všech svozů, tj. jak známek
na 26 týdnů, tak známek na 36 týdnů) - 28. 6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9.;
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 vloni –
nejbližší svozy proběhnou 23. 6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9.; pokud jste si známky
na biopopelnici ještě nevyzvedli, jsou pro vás připraveny na OÚ v době úředních hodin
u paní Lhotákové
 Drobný kovový odpad a papír (noviny, časopisy a letáky) – 12. 7., 9.8., 6.9. (hned po
ránu)

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Noc s Andersenem
Výdaje za maso na řízky, sladkosti a jednorázové nádobí byly celkem 426,- Kč.
 Schůzka Medvíďat po 40 letech a Májová zábava
Náklady na buřty byly 1 100,- Kč, příspěvek od Medvíďat a dalších hostů dosáhl 620,- Kč. Výdaje na
Májovou zábavu byly 8 000,- Kč za kapelu ESO, finanční příspěvek od Vás dosáhl 1 336,- Kč. Celková
bilance ze soboty 27. května je následující: doplatek z obecního rozpočtu na Medvíďata 480,- Kč, na
Májovou zábavu 6 664,- Kč, celkem 7 144,- Kč.
 Výlet nejen pro seniory
Příspěvek od účastníků výletu celkem 8 700,- Kč. Po odečtení všech vstupů do kláštera a do skalního
města činil příspěvek 2 180,- Kč. Náklady na autobus byly 10 440,- Kč. Doplatek z obecního rozpočtu tak
dosáhl částky 8 260,- Kč.
 Den dětí
Divadélko pro děti stálo 5 000,- Kč. Jiné výdaje ani příspěvky nám organizátorky nepředložily, a tak je
doplatek z obecního rozpočtu uvedená částka.
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Knihovna
Výpůjční dny knihovny o prázdninách:
Červenec: středa 12. 7. a středa 26. 7.
Srpen:
středa 9. 8. a středa 23. 8. vždy od 16 do 18 hodin.

Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Mše svatá v kapličce
Ve středu 5. července v 10 hodin se uskuteční tradiční pouťová mše svatá v kapličce Cyrila a Metoděje.
Mši bude sloužit opět Mgr. Josef Nerad.
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 16. 9.
Posvícení se zábavou tentokrát ve znamení chodského koláče (pozvánku a podrobnosti
zveřejníme na konci prázdnin, hledáme modely a modelky bez omezení věku na módní přehlídku,
kde nebude vidět Váš obličej – podrobnosti sdělím zájemcům na telefonu 722 937 844 –
Kučerová)
 14. 10. Nákupní Polsko
 31. 12. Silvestr ve Vébrově restauraci s klavíristou T. Holoubkem a zpěvačkou Karolínou

Jak jsme si užili výlet do broumovského kláštera a do Adršpachu …
Poprosila jsem výletníky, jestli by něco nenapsali do Polepských listů a 2 členové výpravy - k mé
radosti - si dali tu práci a mé prosbě vyhověli. Díky moc!
Dne 30. 5. jsme navštívili v Broumově klášter, kde nás provázel syn loupežníka Lotranda s velmi
poutavým vyprávěním. Za každou správnou odpověď, jsme dostali zlaťák. Myslím, že jsme se snažili a o
hodně zlaťáků ho připravili. Posilnili jsme se obědem a odjeli do Adršpašských skal. I když jsme byli
většinou odrostlejšího věku, naučnou stezku jsme zdolali jako mladíci a dobrou náladu nám nezkazila ani
bouřka. Účastníci zájezdu děkují obci za hezký výlet.
Hana Charvátová

V úterý 30. května se uskutečnil výlet pro důchodce. Trasa byla broumovský klášter a Adršpašské
skály.
Na domluvený čas jsme byli na nádvoří kláštera, kde nás přivítal průvodce přestrojený za mnicha.
Pravil: „Jmenuji se Lotrando a vítám Vás v broumovském klášteře.“ Uvedl nás do kostela, který pro své
rozměry, výšku a překrásnou vnitřní výzdobu se jen tak hned nevidí. Byl to skvělý průvodce. V kapsách
měl sladké medaile, kterými obdaroval toho, kdo správně odpověděl. Na medaili byl emblém Broumova.
Vymyslel si na nás záludné schodiště. Byl to kruhový válec se spirálou schodů. Výška schodů 30-35 cm, u
stěny 30 cm šíře. Lépe řečeno kruhový žebřík. S jeho pomocí jsem ho zdolal. Byl to sestup do propasti.
Tento skvělý průvodce „Lotrando – knihomol“ sypal historii z rukávu.
Obědvali jsme v Broumově. Počasí nádherné, autobus skvělý i s řidičem. V Adršpachu jsem se přesunul
do kiosku, aby na mne nemuseli čekat. Účastníci zájezdu byli skvělí a měli smysl pro humor. Paní
Charvátová se o nás starala velmi dobře. Děkuji Obecnímu úřadu v Polepech, že jsem se mohl zúčastnit.
Jaroslav Chroust, Grunta, polepský patriot
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PS. Pokud se výlet líbil, tak jsem opravdu potěšena a je to pro mne velká odměna za čas strávený nad
přípravami. Velký podíl na hladkém průběhu výletu má právě paní Charvátová, která se ujala organizace
přímo v den výletu. Chtěla bych jí touto cestou poděkovat.

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Ráda bych Vás pozvala na Nebovidskou tvrz v letošním létě. Především bych vypíchla akci pořádanou
23. 6. od 16 hodin, která se týká i občanů Polep - procházka historií nebovidského hřbitova.
Byli bychom moc rádi a potěšeni, když by se Vám i přes nabitý program podařilo se na tvrz přijet podívat.
PROGRAM NEBOVIDSKÁ TVRZ 2017
23.6.2017 16:00 Procházka historií Nebovidského hřbitova s kronikářem panem Jaromírem Urbanem
23.6.2017 18:00 Vernisáž soch - Dvůr, který křídla svírají – úvodní slovo bude mít kurátorka výstavy
Lucie Váchová a výstavu zahájí příslušníci šlechtických rodů spojených s dějinami Nebovidské tvrze
Kateřina Ludmila Anna Daczická z Heslova a Petr Hanikýř ze Semína. Podrobnosti najdete na
www.nebovidskatvrz.cz.
30.6.2017 19:00 Anděl páně 2
30.6.2017 po 21:00 Instalatér z Tuchovic
14.7.2017 19:00 Zootropolis: Město zvířat
14.7.2017 po 21:00 Bezva ženská na krku
28.7.2017 19:00 Malý princ
28.7.2017 po 21:00 Všechno nebo nic
11.8.2017 19:00 Tajný život mazlíčků
11.8.2017 21:00 La La Land
22.7.2017 Konopný den na tvrzi začíná od 11 hodin, máte možnost poznat konopí napříč různými
obory – v gastronomii, oděvnictví, stavebnictví, farmacii kosmetice a dalších oblastech (představí se
přední čeští výrbci a obchodníci s konopnými produkty)
26.8.2017 Fesťák na tvrzi – již 3. ročník (vystoupí kapely Znouzectnost, Visací zámek revirvál, Kozičky
... a další)
8.9.2017 divadlo na tvrzi: předpremiéra hry Drakula v podání divadelního spolku Mrsťa Prsťa Kouřim
Za spolek Nebovidská tvrz se na všechny těší Lucka Doušová

Polepy v číslech – nejnovější statistiky
Vyjádření k uveřejněné statistice v květnových Polepských listech: Někteří z čtenářů mi vzkázali, že
zveřejňovat počty potratů je trapné a v jaké době že to žijeme …? Jestli mohu poprosit, dala bych
přednost osobní výtce (a možná bych to nemusela vysvětlovat zde). Dovolím si k tomu jen dodat, že se
jedná o oficiálně zveřejněné statistiky, které zahrnují jak umělá přerušení těhotenství, tak spontánní
potraty, tj. úmrtí nenarozených dětí. Podle tohoto vzorce by tedy bylo trapné uvádět i počet našich
zemřelých sousedů ...
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Společenská kronika
V červnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
83. narozeniny paní Hana Tošková,
81. narozeniny paní Emílie Honcová,
75. narozeniny pan Vladimír Vojáček
a 70. narozeniny paní Ivanka Ničovská.
Přejeme všem oslavencům do dalších let
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Fotbalový zpravodaj
Po odehraném závěrečném 30. kole si TJ Polepy udržely druhé místo. Nejúspěšnějším střelcem
týmu zůstal Tomáš Javorek s 23 vstřelenými brankami.
Zápas 26. kola TJ Polepy – FK KAVALIER SÁZAVA skončil 2:1, na penalty 5:4, gól vstřelil Václav Dittrich
v 45. minutě
Zápas 27. kola SK Kosmonosy – TJ Polepy skončil 4:2 (poločas 1:1), góly vstřelili: 23. Václav Dittrich (pen.)
a 55. Martin Sejpal.
Zápas 28. kola TJ Polepy – FC
Pořadí Klub
Z
V R P
S
B P+ PVelim skončil 1:0 (poločas
1:0), gól vstřelil František
1.
FC Horky nad Jizerou
30 22 0 8 67:35 67 3 4
Suchánek ve 43. minutě.
2.
TJ Polepy
30 21 0 9 76:55 61 3 1
V zápase 29. kola TJ Polepy –
3.
TJ Klíčany
30 17 0 13 76:39 54 2 5
TJ Jawa Divišov zvítězily
4.
SK Sokoleč
29 18 0 11 77:47 54 2 2
Polepy 2:1 (v poločase 1:1),
5.
FC Velim
30 17 0 13 69:46 51 1 1
za Polepy skóroval ve 44.
6.
FK Bohemia Poděbrady
30 19 0 11 53:43 51 7 1
minutě Lukáš Kalivoda a ve
7.
SK UNION Čelákovice
30 16 0 14 73:59 49 1 2
47. minutě Tomáš Javorek.
8.
TJ Záryby
30 15 0 15 58:55 45 3 3
Zápas 30. kola TJ Klíčany - TJ
9.
SK Kosmonosy
30 13 0 17 60:55 44 0 5
Polepy skončil pro Polepy
10.
TJ Sokol Luštěnice
30 13 0 17 47:51 44 1 6
prohrou 4:2 (poločas 4:1), za
11.
FK PŠOVKA MĚLNÍK
30 16 0 14 55:67 43 8 3
Polepy
skóroval
ve 22.
minutě
Miroslav
Müller
a
12.
TJ Jawa Divišov
29 13 0 16 46:64 37 3 1
v 87. minutě Tomáš Javorek.
13.
FK KAVALIER SÁZAVA
30 13 0 17 50:54 32 1 3
14.
15.
16.

TJ Kunice
FK Dobrovice B
FK Říčany

30
30
30

11
8
7

0 19 40:62
0 22 44:96
0 23 39:102

32
23
21

4
3
1

3
2
1

Všechny informace čerpány
z www.souteze.fotbal.cz.

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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