Září 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Po roce jsme zase slavili posvícení. Sice s týdenním předstihem, ale i tak opět se vším všudy.
Cimbálovka hrála od samého začátku pro radost a pohodu, víno teklo proudem, jídla bylo také do
sytosti, děti se vyřádily na atrakcích a těch přespolních co přišlo... Navíc i počasí bylo přepychové,
takže úsilí té hrstky nadšenců, kteří celou akci chystali, nepřišlo nazmar. Odměnou jim určitě byla
spokojenost a radost v očích návštěvníků. Rád bych všem, kteří pomáhali s přípravou i organizací
celého programu, poděkoval. Zapomenout nesmíme ani na sponzory a dárce, díky kterým jsme si
mohli pozvat i živou cimbálovku GALÁN z Prušánek u Hodonína.
Osobně mám pocit, že posvícení opět "bylo naše". :-)
Mám-li krátce shrnout prázdninové dění, tak v podstatě nedošlo k žádným událostem, o kterých by
bylo třeba se příliš rozepisovat. Snad jen to, že po obci se již delší dobu pohybuje člověk, který v
některých z nás budí soucit, u jiných nevoli. I přes snahu získat u příslušných úřadů pomoc a docílit
jeho odchod z Polep jsme nenašli možnost, jak mu u nás nedovolit pohyb. Několikrát jej kontrolovala
Policie ČR, dokonce i za asistence hasičů, pracovnice odboru sociálních věcí mu nabízely materiální
pomoc i příbytek, sám jsem s ním několikrát hovořil o jeho situaci. Všechny tyto snahy narážejí na jeho
odpor vůči jakékoliv snaze o pomoc a nechuť něco na stávající situaci měnit. Takže jediné, co můžeme
v mezích zákona dělat, je požadovat pomoc od Policie ČR v případech, kdy se budeme cítit jeho
chováním ohroženi. Volat telefonní číslo 158.
A přeci jen se ještě zmíním o jedné akci související s prázdninami. Kolínští skauti z 1. střediska pro
polepské děti uspořádali Rozloučení s prázdninami. Děti poznaly i jiné aktivity, než které jim nabízíme
při našich akcích, seznámily se s děním ve skautském oddíle a dokonce se snad některé z nich přihlásily
do oddílu.
Prázdniny skončily, úmorná vedra také a nás opět čekají běžné úkoly při správě obce.
Přeji Vám všem pohodové babí léto, hodně příjemných okamžiků a hlavně pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička
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

Poděkování
Některým zastupitelům a určitě i některým z Vás, se nelíbí, že dlouze děkuji v Polepských listech
lidem, kteří se snaží nezištně pomáhat při akcích nebo jiných událostech. Jsem však skálopevně
přesvědčena, že si to tito lidé zaslouží, mnozí z nich totiž nezištně vkládají nejen svůj čas a um, ale
mnohdy i vlastní majetek či finanční prostředky.
Rozloučení s prázdninami
Na tomto místě patří poděkování skautům a skautkám z 1. střediska Kolín, kteří připravili pro naše
děti zábavné a naučné odpoledne plné nejrůznějších disciplín a her, v čele s vedoucí Zuzkou Bínovou.
Polepské posvícení v duchu Moravy
Tentokrát bude děkování opravdu dlouhé, však přípravy tak velké akce zabraly spoustu času,
vyžádaly si i velké nasazení ze strany těch, kteří se rozhodli pomoci.
 FINANČNÍ PODPORA – Výstavba sítí Kolín 20 tis. Kč, TPCA formou zaměstnaneckého grantu (p.
Šmikmátor) 5 tis. Kč. a 2 rodiny z Polep věnovaly po 1 tis. Kč, přály si však zůstat v anonymitě.

 MATERIÁLNÍ PODPORA – Polepské posvícení v duchu Moravy pokračovalo i večerní zábavou. K
tanci a poslechu hrála skupina Riviera a věřím, že potěšila fandy všech žánrů. Večerní zábavu
zpestřila sousedská tombola. Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům hlavních cen, a to firmám
OBI, KOPOS, KOLI, prodejně U Tichých, regeneračnímu centru LARA studio, mlýnu CZECHMILL.

Poděkování také náleží Vám všem, kteří jste přispěli do tomboly (řazeno abecedně) - Abrahámovi
(Petronila), Hypešovi, Chroustovi, p. Jarošová, Královi, Kučerovi, Kuncovi, Ledvinovi, Mejzrovi, p.
Novotný, p. Pech, Sojkovi, Stránští, Vančurovi, Vnoučkovi, Vodičkovi, Záhorovi a možná Vás bylo víc a
kolegové si v tom chvatu zapomněli poznačit Vaše jméno, což nás velice mrzí a někteří si přáli zůstat
v anonymitě. Uvítacího panáčka slivovice zasponzorovali Klepetkovi, p. Pech nám daroval 2 funkční
ledničky. Díky Vám všem byla naše tombola velmi pestrá, a to od hlavních cen (plyšový medvěd, 3
kufry OBI s vybavením pro kutily, Kopos taška s kvalitním vínem a drobnostmi, poukaz na masáž), ale
také žehlička, krmení pro zvířátka, sladkosti, uzeniny, sýry, vína a 5 živých zvířátek až po kompoty,
zavařené okurky, nebo pytlík brambor. Celkem se rozdělilo přes 180 cen. Doufám, že si každý z večera
odnesl plno krásných zážitků a i cen. Věřím, že se v brzké době sejdeme zase v takovém množství a se
stejně tak skvělou náladou, jaká vládla tomuto večeru.
I. Kučerová, L. Záhorová
 PRACOVNÍ VÝPOMOC – příprava stanů (také řazeno abecedně) – p. Čech, p. Diviš, p. Dlouhý, p.
Hypeš, kluci ze Zvonečku, p. Liška, p. Mejzr, p. Ptáčková, p. Sojka, p. Stránská a p. Stránský, p.
Schillerová s dětmi, s výzdobou pomáhala Ing. Abrahámová, která nám i zapůjčila květiny.
V neposlední řadě patří poděkování také obecním pracovníkům, kteří se na přípravě areálu
Vébrovy restaurace podíleli velkou měrou – p. Linhartovi, p. Czankové a p. Herelové.
Zapomenout nesmíme na Mirka Špinku, díky kterému bylo všude spousta elektrického proudu.
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 HRSTKA NADŠENCŮ (jak pan starosta nazval sám sebe), kteří pro Vás posvícení připravovali –
Lenka Záhorová a její amatérský taneční kroužek, Radka a Martina Chroustovy, Rostislav Vodička,
Irena a Eliška Kučerovy, Jaroslav Hájek, Lukáš Převrátil (mimo jiné připravil plakát), Magda a
Vanda Klepetkovy.
 STÁNKAŘI – catering zajišťoval pan Volný z Vodního světa Kolín, sýry a mléčné výrobky firmy
Mlékárna Kopecký Katka Sokolová, pivo z místního pivovaru Svatý Ján Ing. Martin Karaivanov,
občerstvení na tancovačce p. Dušan Pešek. Na tomto místě se musíme omluvit za nepřítomnost
avizovaných moravských dobrot, ještě v pátek jsem domlouvala s paní Kozákovou z Loukova u
Zlína, jak potřebuje široký stánek, v kolik hodin asi dorazí, jestli přiveze lokše a nic
nenasvědčovalo, že je všechno jinak - paní si cestu k nám rozmyslela a jela na větší akci, v sobotu
už se neobtěžovala zvednout ani telefon, podobně reagovala i paní Šárka Čáslavová z Kouřimi,
která nám slibovala textilní výrobky a dílnu pro děti.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Zveřejněné studie úprav prostranství před Vébrovou restaurací a okolí
Obě skupiny zhotovitelů předložily své návrhy na úpravy prostranství kolem Vébrovy restaurace a ty
byly poprvé vystaveny v sobotu 12. září na dvoře v areálu Vébrovy restaurace v rámci Polepského
posvícení v duchu Moravy.
Vzhledem k tomu, že každá skupina zvolila vlastní způsob prezentace, možná došlo k mýlce, že se
jedná o jediný návrh. Uvádíme tedy na pravou míru, že se jednalo o pracovní návrhy jedné i druhé
skupiny zhotovitelů s tím, že jedna parta si připravila i „mobilní verzi“ v tom smyslu, že se připravila
„malý sešitek“, který jste si mohli půjčovat z ruky do ruky u stolků a nemuseli stát u stodoly. Řada z Vás
také této příležitosti využila a napsala své postřehy, připomínky a návrhy přímo k vystaveným
projektům, což je dobře a děkujeme za ně.
Kdo neměl příležitost vidět návrhy na úpravy, má možnost si oba návrhy hned nyní stáhnout na
obecních webových stránkách v sekci Úřad, menu Projekty, podmenu Studie na úpravy okolí Vébrovy
restaurace. K oběma návrhům byly dopsány do diskuze poznámky od občanů, kteří se vyjádřili právě
v průběhu posvícení. Můžete nyní s těmito názory polemizovat, nebo přidat svoje. Kdo nemá internet,
nemusí zoufat. Studie budou v nějaké omezené formě vyvěšeny ve vitrínách, ve větším rozsahu pak na
otočce a u OÚ, kde se budete moci vyjádřit i písemně.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní verzi, budou připomínky občanů zapracovány do
konečného řešení.
A ještě časový horizont. Předpokládáme, že připomínky budeme moci vznášet cca do druhé
poloviny října, pak je zhotovitelé zapracují do svých záměrů a následně proběhne opět veřejná diskuze
s občany a s autorkami návrhů. O termínu setkání budete informováni v příštích, nebo v listopadových
Polepských listech.

Jednou větou ...




Na otočce autobusů jste si mohli všimnout úprav, které mají přispět k pohodlnějšímu
nastupování a vystupování do a z autobusu. Momentálně se ještě dolaďuje optimální výška
obrubníku.
S firmou AVE byla podepsána smlouva o fakturaci za svoz směsného komunálního odpadu
podle skutečně stráveného času v obci a podle skutečně odvezeného množství podle vážních
lístků. Jedná se o spravedlivější a transparentní způsob pro obě strany.
S dodavateli plynu a elektřiny byly podepsány dodatky ke smlouvám, které zajišťují nižší
náklady na energie, celková úspora činí cca 20 tis. Kč ročně.
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Zastupitelé odsouhlasili pořízení nového nasvícení kapličky, neboť do stávajícího natekla voda a
následně vyhořelo. Nabídková cena je 6 300,- Kč vč. DPH.
Rekonstrukce splavu se opozdí, v době uzávěrky ještě probíhalo stavební řízení. Stavební dozor
bude provádět komise rozvoje obce. S firmou Stavonel, která nabídla nejnižší cenu, již byla
podepsána smlouva o dílo.
S největší pravděpodobností bude silnice III/125 z Polep do Kolína v pátek 2. 10.2015 úplně
uzavřena z důvodu její opravy. Pokud by se situace změnila a budeme o tom vědět (viz
výstavba kruhového objezdu), budeme Vás informovat.
Pro výběr poradenské firmy na vypracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP na kanalizaci byla
zvolena komise v tomto složení: Ing. J. Novák, Ing. Adéla Vokounová, Mgr. Mačková, Ing.
Vodička a L. Konývka.
Výbory a komise mají předložit plán práce do konce r. 2015.
Opět máme možnost využívat sběrný dvůr v Kolíně v Jateční ulici. Vzhledem k tomu, že v obci
probíhá dvakrát ročně sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, měli bychom služeb
sběrného dvoru využívat pouze výjimečně.
Pokud někdy nastane situace, že nebude proveden svoz komunálního odpadu nebo bioodpadu
v řádném termínu, oznamte to, prosím, starostovi, nebo místostarostce, zjednají u AVE
nápravu a zároveň, prosím, ponechte nádoby před domy, aby mohly být v co nejkratším
náhradním termínu svezeny. Děkujeme za pochopení.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu - 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10.
papír – každý pátek – 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10.
sklo – poslední pátek v měsíci 25.9.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 13.10.
bioodpad – lichý pátek – 25.9., 9.10., 23.10.
I. Kučerová

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Rozloučení s prázdninami
Celá akce byla v režii kolínských skautů, tedy jsme ani oficiálně žádnou krabičku na příspěvek
neoznamovali, řada z Vás si ji však našla a věnovali jste celkem 650,- Kč. Celou částku jsme věnovali na
činnost skautského střediska. Náklady na buřty byly 880,- Kč.
 Polepské posvícení v duchu Moravy
Náklady na materiál (kelímky, květinová výzdoba, zvířátka pro děti, identifikační náramky, pytle na
odpad, apod.) 5631,- Kč, náklady na občerstvení (preclíky, uzené korbáčky, pivo Litovel, občerstvení
pro účinkující) 9068,- Kč, lukostřelba 1100 Kč, skákací hrad 4500 Kč, cimbálovka 21 000 Kč, kapela
RIVIERA 9 000 Kč, pronájem zastřešení podia OS Nebovidská tvrz 2 500 Kč, zvukař p. Fryml 1000 Kč,
moderátorka Katka Šmídová 1000 Kč, povídání o Moravě a jejich zvycích p. Spurná 1000 Kč, cestovné
pro krajkářky z Pardubic 1000 Kč, chybí vyúčtování autorských poplatků OSA, odhadujeme 2000 Kč,
celkové výdaje tedy byly necelých 59 tis. Kč.
Příspěvky od sponzorů celkem 27 tis. Kč, na prodeji drobného občerstvení, příspěvcích na zpěvníky,
na vstupném během celého dne a na tombole bylo vybráno celkem úctyhodných 22 375 Kč, celkové
příjmy se vyšplhaly na 49 375 Kč.
Díky Vašemu patriotismu a štědrosti návštěvníků odjinud byly výdaje z obecního rozpočtu na letošní
posvícení jen 10 tis. Kč.
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Kulturní a sportovní akce
Nákupní zájezd do Polska
Stále poptávaný zájezd do Polska do lázeňského města Kudowa Zdrój se uskuteční v sobotu 24. října
2015. Odjezd autobusu je z otočky autobusu v 7 hodin, návrat kolem 15. hodiny, cena pro místní 150,Kč/osobu, pro přespolní 200,- Kč/osobu. Autobus je zajištěn u p. Ladýřové z Ratboře.
Přihlašujte se, prosím, hned, vzhledem k tomu, že nebývá autobus zcela zaplněn, nabídneme tento
zájezd také okolním obcím. Přihlašovat se můžete na OÚ telefonicky na čísle 321 725 362, nebo emailem na oupolepy@obecpolepy.cz, nebo SMS zprávou na tel. 722 937 844 u p. Kučerové.
I. Kučerová
Zájezd na adventní trhy
Druhým cílem, na který jste se často ptali, jsou zahraniční adventní trhy. Požádala jsem p.
Syřínkovou, zda by nám některý ze zájezdů nenabídla. Obratem jsme dostali nabídku na 3 zájezdy
(sobota 28.11. Svidnice a Vratislav, sobota 12. prosince Norimberk a v neděli 13. prosince Vratislav), o
kterých jsme Vás nechali hlasovat v anketě.
V době uzávěrky byl favoritem zájezd do Norimberka. Ať už nakonec zvítězil kterýkoli zájezd
(cestovní kanceláři jsme museli dát vědět v pondělí 21.9.), další pokyny k přihlašování budou vyhlášeny
obecním rozhlasem, rozeslány na e-maily (kdo má zaregistrováno), zveřejněno na webových stránkách
i na facebooku a nakonec proběhne informace i v příštím čísle Polepských listů.
I. Kučerová
Po prázdninové přestávce se začalo opět cvičit
Úterý 17.30 hodin formování postavy Hana Pospíšilová Fitko vedle hospody
Úterý 19.00 hodin power joga
Věra Hofmannová Fitko vedle hospody

50,- Kč
50,- Kč
E. Mačková

Tvoření pro ženy a dívky
Zvu všechny tvořivé ženy a dívky na třetí polepské
tvoření, které se uskuteční v sobotu 10. 10. od 16:00 hod.
ve spolkové místnosti. Za vedení paní Marty Křivánkové se
naučíme vyrábět z korálků andílky pro štěstí, které poté
můžete věnovat nebo použít na vánoční výzdobu. Veškeré
pomůcky na výrobu budou k dispozici na místě, takže na vás
je jen udělat si chvilku volna a přijít se něco nového naučit.
Těším se na vás, Radka.
Zábava pro naše nejmenší
Taneční kroužek pro děti pod vedením paní Záhorové probíhá opět každou středu od 16 hodin ve
spolkové místnosti, přibírá nové členy.
Výtvarný kroužek s tetou Radkou se bude konat 1x za 14 dní, a to vždy v lichý pátek (když se sváží
bioodpad ).
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Určitě se uskuteční večer duchů, plánujeme posezení pro starší a pokročilé – přesné termíny
zatím nebyly stanoveny
 Rozsvěcení vánočního stromu s adventními trhy – neděle 29. listopadu
 Mikulášská nadílka pro děti – sobota 5. prosince
 Vánoční zpívání – tradičně 26. prosince (sobota)
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Společenská kronika
V září oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané:
paní Anna Kolářová 86. narozeniny,
pan Čeněk Hujíček 81. narozeniny
a paní Zdeňka Šumpelová 75. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová

Fotbal
Fotbalový zpravodaj
Po krátké pauze opět začínají fotbalové soutěže. V letošním roce nám v soutěžích působí družstvo
dospělých 1B tř. a družstvo přípravky Okresní soutěž. Družstvo žáků se bohužel rozpadlo, šest hráčů
dovršilo požadovaný věk a již nemůžou v této kategorii nastupovat a nepodařilo se nám družstvo
doplnit o nové hráče. Z tohoto důvodu bylo založeno družstvo přípravky, kde hrají hráči narození 2004
– 2006. V našem klubu rádi přivítáme každého nového fotbalistu. Případné dotazy a informace na tel.
724 189 147.
V krátkosti přináším
výsledky našich družstev.
PŘÍPRAVKA
Bělušice – Polepy
Polepy – Červené Pečky

10 : 2
4:4

A mužstvo
Bohemia Poděbrady – Polepy
0 : 0, na penalty 5 : 4
Polepy – Čáslav B
4:0
Slovan Poděbrady – Polepy
1:3
Sadská – Polepy
1:5
Zbyněk Vokoun

Tabulka 2. kole
Pořadí Družstvo
1
Sokol Bělušice
2
Sokol Býchory
3
SK Konárovice
4
SK Čechie Veltruby
5
SK Krakovany
6
FK Červené Pečky
7
Polepy
8
FK Vrbová Lhota 98

Záp.
2
2
2
2
2
2
2
2

+
2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
1
1
1
2

Skóre
14:05
13:08
31:07:00
12:05
8:11
11:12
6:14
4:37

Body
6
6
3
3
3
1
1
0

Tabulka po 4. kole
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Záp.
TJ Polepy
4
FK Čáslav B
4
TJ Pátek
4
SK Sokoleč
4
Býchory
4
Boh.Poděbrady 4
Lysá n Labem
4
FC Tuchoraz
4
SK Zeleneč
4
AFK Sadská
4
Bílé Podolí
4
Sl. Poděbrady
4
TJ Liblice
4
Břežany II
4

6

+
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4

Penalty Penalty
Skóre Body
+
12:02
10
0
1
12:05
9
0
0
8:03
9
0
0
6:02
9
1
1
7:04
9
0
0
3:00
9
1
1
15:07
8
1
0
4:02
6
1
1
6:08
6
0
0
4:08
4
0
1
4:09
3
0
0
3:10
2
1
0
1:06
0
0
0
2:21
0
0
0

