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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Zase jsme o rok moudřejší. Děti jsou starší
a můžou se cítit dospěleji, střední generace je
stále stejně svěží a lidé narození poněkud dříve
jsou zase o rok ctihodnější.
Ale co nás může těšit, jsou prodlužující se
dny, mírná zima a jaro za rohem.
Začátek roku je pro někoho příležitostí
k rekapitulaci, možná i k přijímání předsevzetí.
Ani my, zastupitelé, nejsme výjimkou. Naším
předsevzetím je obecní rozpočet, naší rekapitulací je závěrečný účet roku předchozího. Ovšem
kromě řeči čísel si jistě každý zastupitel sám za
sebe zhodnotí, jaký ten jeho uplynulý rok byl,
co pro obec udělal, jak se podílel na jejím životě.
A určitě si sám pro sebe řekne, co by chtěl udělat i v tom roce nastávajícím. Možná očekáváte,
že bych i já měl ve slovu starosty krátce zhodnotit uplynulý rok a zmínit se o našich dalších
plánech.
Stejně jako jsem se zmiňoval ve slovech starosty v průběhu celého roku, tak i dnes rád napíšu, že rok 2013 byl v naší obci opět rokem
poměrně pohodovým. Ano, postihla nás povodeň, některé domy zaplavila voda z Polepky, způsobila materiální škody a představovala
velmi silný negativní zásah do pohody některých našich sousedů. Na druhou stranu se ale
potvrdilo pravidlo, že si pořád ještě dovedeme
navzájem pomáhat a nejsme si lhostejní. Dalším zásahem do pohody obyvatel ulic podél

potoka byla uzavírka průjezdní komunikace.
Díky opravě mostu byl zakázán průjezd obcí,
ovšem neukáznění řidiči si přesto přes Polepy zkracovali cestu. Kromě těchto dvou událostí v obci nedošlo k ničemu výjimečnému
a žili jsme péčí o vzhled obce. Snad jen bourací
a úklidové práce ve Vébrově restauraci se vymykaly běžnému provozu.
K tomu, aby naše vesnice vypadala dobře,
lidé se tu nenudili a měli možnost se navzájem
potkávat, přispívá práce obecních zaměstnanců, brigádníků, některých sousedů a příznivců. A samozřejmě i zastupitelé přikládají ruku
k dílu. Všem, kteří pomáhají s chodem obce
a s aktivitami v ní, náleží můj veliký dík.
V letošním roce se můžeme těšit na opravenou Vébrovu restauraci – zateplenou fasádu,
nová okna a dveře, opravenou střechu. Pokud
získáme dotace, budeme mít v sále novou podlahu a vydlážděný vjezd do dvora.
Kromě zvelebování Vébrovy restaurace nás
čeká oprava lávky u nového silničního mostu,
s pomocí architekta chceme připravit návrh
úpravy prostoru od mostu k břízám u pivovaru.
Od února budeme mít na webových stránkách obce možnost sledovat statistická data
a fotograﬁe z našich měřičů rychlosti.
V případě schválení kolínského rozpočtu
bude do jara hotový chodník mezi polňačkou
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a autobusovou zastávkou Na Patnácti kopách
a naše snaha o jeho vybudování bude konečně
naplněna.
Kulturní komise pro nás chystá další rok různých kulturních a společenských akcí, s jejichž
přípravou pomáhají Přátelé polepského údolí
a další příznivci. Zlatým hřebem bude polepské
posvícení.
Změna nastane i v systému svozu odpadů,
od dubna do listopadu zavedeme střídavý svoz
směsného odpadu a bioodpadu (1x za 14 dnů
se sváží směsný odpad, 1x za 14 dnů se sváží
bioodpad). Snad se dočkáme i snížení ceny za
odpad.

A v říjnu nás čekají komunální volby. Třeba
se objeví i nové tváře, jejichž nositelé budou
chtít přiložit ruku k dílu. Co bude po volbách
si nedovolím odhadovat, ale věřím, že zastupitelé z nich vzešlí budou pokračovat v aktivitách,
které jsme v obci zahájili, a zcela jistě je ještě
rozšíří.
Myslím si, že i letošní rok bude patřit
k těm plodným, Polepy budou zase obcí „kde se
něco děje“ a nám se tady bude bydlet v pohodě
a bez zbytečných strastí.
Na závěr mého slova Vám všem přeji jen to
dobré, pevné dobré zdraví a dobrou náladu.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace obecního úřadu

Jednou větou ....
▶ Příští řádné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 3. února 2014.
▶ Rozpis dalších termínů zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 - vždy v pondělí:
3. března
1. září

7. dubna
6. října

5. května
9. června
3. listopadu 1. prosince

▶ Pojízdná prodejna zajíždí do Polep na autobusovou otočku pravidelně.
v pondělí a ve čtvrtek v 9:30 hodin. Prodejnu provozuje pí. Věra Grigoriu, tel: 702427030
▶ Kdo má zájem o zasílání obecního hlášení a dalších informací e-mailem,
zašlete svůj kontakt na oupolepy@volny.cz
▶ Pokud jste ještě nezjistili, Polepské listy jsou také ke stažení na www.obecpolepy.cz
▶ Fotograﬁe z akcí si můžete prohlédnout na www.polepy.rajce.idnes.cz
▶ Máte nějaký problém, výtku, nápad, radu? Napište, zavolejte, nebo přijďte osobně
na obecní úřad.
▶ Prosíme, uklízejte po svých psích miláčcích.

Polepská kronika za rok 2013
V naší vesnici žije celkem 623 obyvatel.
V roce 2013 se narodily dvě děti - obě holčičky.
Devět občanů nás navždy opustilo a 22 lidí se odstěhovalo do jiného města či vesnice.
32 nově přihlášeným občanům se v naší obci určitě zalíbilo.
Občanů starších 80ti let je celkem 14. Na podzim oslaví 87. narozeniny paní Emilie Zdeňková
a 89. narozeniny pan Karel Kolář.
Ze statistiky čerpala E. Mačková
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BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM
V lednu slaví:

pan Jiří PAĎOUR
pan Josef TOŠKA

87. narozeniny
85. narozeniny

Pánům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Na co se můžeme těšit v 1. pololetí roku 2014
Pokud bude zimní počasí přát, vyjedeme si zalyžovat na hory. V plánu je také uspořádat výlet
na běžkách po okolí Polep a bruslení při hudbě na rybníce. Dlouhé zimní dny využijeme i na
výrobu budek pro netopýry. Nezapomeneme ani na pravidelné setkání seniorů, které zpestříme
besedou s lékařem na téma „Co udělat pro své zdraví.“
Velikonoce jsou letos až koncem dubna a tak se na ně připravíme výrobou kraslic a perníčků,
které si nazdobíme na Velikonočním tvoření.
Nasbírané tuky přes zimu spálíme na akci Ženy v pohybu - jaro 2014. Nesmíme zapomenout
na již tradiční rej čarodejnic, výlet do Polska, na procházky po polepském okolí. Společně oslavíme Den matek. Den dětí bude soutěživý pro celou rodinu. Letošní oblíbený výlet pro seniory
se uskuteční do Západních Čech, do krásného města Františkovy Lázně a okolí. Před začátkem
letních prázdnin se vypravíme vlakem na turistický výlet do Letohradu do muzea řemesel. Ještě se
projedeme na kole při kolovětrání.
A po velkých prázdninách se budeme těšit na velké Polepské námořnické posvícení. Akcí je
naplánováno opět dost. V příštím čísle Polepských listů budou již přesnější termíny jednotlivých
akcí. Velice rádi uvítáme aktivní spoluobčany, kteří nám přijdou pomoc. Každá rada a každá ruka
je vítána. V dnešní uspěchané době si musíme najít trochu času na odpočinek a zábavu.
E. Mačková

Nezapomeňte na pohyb
V roce 2014 pokračují pravidelná cvičení. Rádi uvítáme nové tváře. Výhodou těchto cvičení je,
že nemusíte nikam dojíždět, konají se v čistém, teplém prostředí, jsou vedeny zkušenými
cvičitelkami a platí se pouze 50,- Kč za hodinu. Co potřebujete s sebou? Sportovní obuv, podložku,
pití a hlavně chuť si zacvičit.
Úterý

17 - 18 hodin ‒ cvičení na RHB míčích ve spolkové místnosti

(paní Alena Ptáčková)

Úterý

18 - 19 hodin ‒ Bodyforming ve Fitku vedle hospody

(paní Hana Pospíšilová)

Úterý

19 - 20 hodin ‒ Power Joga ve Fitku vedle hospody

(paní Věra Hoﬀmanová)

Čtvrtek 17 - 18 hodin ‒ cvičení na RHB míčích II. ve spol. místnosti

(sl. Jana Procházková)
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Budky pro netopýry
Ptačí budky se staly běžnou součástí venkova i měst. Ptáci ale nejsou jedinou skupinou, které
schází vhodné úkryty. Nalézt pro sebe vhodné obydlí mají těžké také netopýři.
Jednou z možností ochrany netopýrů je vyvěšování budek. Nebývají obsazovány tak hojně jako
ptačí budky. Často je netopýři obsadí až po několika letech. Budky jsou netopýry využívány v letním období, je vhodné je tedy umisťovat na jaře. Proto chceme několik budek vyrobit a z jara je
vyvěsit do okolí Polep. Vhodnými místy pro jejich vyvěšování jsou paseky, světliny v parkových
lesích, pobřežní porosty, lesní okraje, ale i budovy. Určitě se v našem Polepském údolí a kolem potoka vhodná místa najdou. Výroba budek není složitá. Návod máme a tak je potřeba pár šikovných
rukou a chuť do díla.
Protože zimní dny jsou dlouhé, chceme jedno nedělní odpoledne věnovat naší tvořivosti.
Přijďte v neděli 16. února 2014 ve 14 hodin do ﬁtka, místnosti vedle hospody. Vezměte si sebou
menší kladívko a kleště. Ostatní materiál bude k dispozici. Nařezaná prkénka dodá polepský truhlář pan Jan Fanta. Udělejte si čas a přijďte vytvořit něco pro naší přírodu, nebo si jen zpříjemnit
zimní odpoledne. Určitě to bude zajímavá akce pro všechny tvořivé dospělé a děti.

Maškarní zábava pro děti i dospělé
V sobotu 1. března 2014 se uskuteční ve Vébrově restauraci maškarní rej.
Od 14 hodin proběhne dětské maškarní zábavné odpoledne. Děti v různých maskách se mohou
těšit na soutěže a taneční diskotéku. Bude možné zakoupit občerstvení, které zajistí pan Dušan
Pešek. Velkým překvapením se stane vystoupení dětského tanečního klubu CrossDance Kolín.
Vstupné na tuto akci bude dobrovolné.
Večer od 19 hodin maškarní rej pokračuje pro dospěláky. K tanci a poslechu zahraje oblíbená
skupina Trampoty z Červených Peček. Také na večerní maškarní zábavu je připravené překvapení
a můžete se těšit i na tombolu. Vstupné bude 80,- Kč, masky mají vstupné snížené.
Rádi uvítáme pomoc při úklidu a výzdobě sálu. Uklízet budeme v neděli 23. února od 14 hodin. Vezměte si s sebou koště, kbelík a hadr. Chceme také vyzdobit sál. Pokud máte doma nějaké
vhodné ozdoby, tak je můžete přinést. Akce, které v obci Polepy pořádáme, mají ohlas. Většinou
je kolem spousta práce a každá ruka, ale i nápad je dobrý. Přivítáme každého pomocníka. Nejde
jen o práci, ale i o to se setkat, popovídat, užít si třeba i legraci a mít dobrý pocit, že se v Polepech
něco děje a hezky se v naší vesničce žije.
za kulturní komisi obce Polepy Evža Mačková
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Výlet pro milovníky květin
Po úspěšném výletu do vánočních Drážďan nabízí
paní Jana Syřínková (cestovní agentura RojaTour)
pro polepské zájemce zájezd do Německa s květinovou tématikou - Kamelie v Pilnitz a výstava orchidejí
v Drážďanech.
Výlet se uskuteční 29. března 2014, odjezd
z autobusové otočky v Polepech v 6.45 hodin,
návrat ve večerních hodinách.
Cena 490,- Kč, v ceně je zahrnuta doprava,
služby průvodce a pojištění.
Cena nezahrnuje vstupné (4 eura Pilnitz a 8 eur
Orchideen Welt).
Zájemci se mohou hlásit do 28. února
na tel. 321623292, 606892095, 774162085.

Termíny trhů v Kolíně na náměstí v roce 2014
17. dubna

Velikonoční trh

15. května

Májový trh

25. srpna

Posvícenský trh

16. října

Havelský trh

13. listopadu

Martinský trh

11. prosince

Vánoční trh

Kmochův Kolín proběhne ve dnech 12. - 15. června 2014.
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Střípky z polepské historie
Velké téma regionální historie posledních let, které
zažívá renesanci zájmu, jsou spolky a jejich fungování
v rámci obecního společenského života. Je tomu zřejmě z důvodu jisté nostalgie po dobrovolných aktivitách
těchto společenstev, ať už to byli ochotníci či hasiči.
A hledání historických kořenů spolků souvisí pravděpodobně i se snahou nějakým způsobem jejich činnost
obnovit nebo vzkřísit. Protože nechci vykrádat jiné autory, bez toho aniž bych na ně odkázal, zveřejním dnes
stať kolínského archiváře Jaroslava Pejši, která se objevila v Polepských listech v řijnu 2010. Domnívám se, že
je pěkným úvodem k dějinám polepských spolků, o kterých by se v budoucnu mohlo v Listech objevit více:
„Hlavními iniciátory společenského života v druhé polovině 19. a v prvé polovině 20. století byly spolky. První vznikl v Polepech až relativně pozdě. V roce
1898 zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Nebyl
to velký spolek, na počátku století měl 12 členů v čele
se starostou sboru Aloisem Převrátilem (od roku 1906
pak Janem Charousem). Jeho posláním nebylo jen „při
požárech a při povodních hájit a chránit život a majetek
občanů“, ale již od počátku se podílel také na společenském životě obce, a to nejen veřejnými cvičeními, ale
i pořádáním společenských zábav (oblíbené byly maškarní plesy pořádané hasiči) či divadelních představení.
Zajímavé (ne však neobvyklé) bylo, že na půdě spolku
byla v roce 1906 založena spolková knihovna, která se
později stala základem obecní knihovny (obcí byla převzata v roce 1922 na základě zákona č. 430/1919 Sb.
„o veřejných knihovnách obecních“). Další spolky vznikly
v Polepech až v období první republiky. V roce 1920 byly
založeny hned dva – Sdružení divadelních ochotníků
a Spina sdružení katolické mládeže, která oﬁciálně zanikla ještě za první republiky, v roce 1936. V následu-

jícím roce vznikla Federovaná dělnická
tělocvičná jednota, která ovšem také
neměla dlouhého trvání, přestala vyvíjet
činnost prakticky již několik měsíců po
svém vzniku, ale oﬁciálně byla vymazána ze spolkového katastru až v roce
1937. V roce 1923 přibyla Místní domovina domkařů a malorolníků v republice
čsl., a o deset let později, v roce 1933, byl
založen Sportovní klub „Sparta“ Polepy.
Po druhé světové válce byla ještě snaha
vytvořit v obci sokolskou jednotu, ale
doba byla již někde jinde a spolkům nepřála.“
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Martin Mejzr

