Září 2016
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Už více než čtrnáct dnů uběhlo od letošního posvícení, přesto na ně
ještě mnozí vzpomínáme.
Uvnitř listů sice paní místostarostka děkuje všem, kteří přispěli
k jeho zdaru, ale poděkování si nemohu odpustit ani já. A to nejen
těm, kteří pomohli s přípravou, ale i Vám všem, kteří jste přišli,
bavili se a měli dobrou náladu. Protože co by byla všechna
vystoupení bez diváků?
Před každou akcí v nás hlodá pocit nejistoty, zda jsme udělali vše
pro to, abyste se o jejím konání dozvěděli, nezapomněli na ni a
hlavně přišli. Pokaždé čekáme, kdy se začnete „trousit“. Čtvrt
hodiny po začátku, půl hodiny? Ale doposud pokaždé jste se sešli a
většinou jsme měli pocit, že s dobrou náladou i odcházíte. A to je
pro nás ta největší odměna. Takže ještě jednou díky za účast a
příště přijďte zase.
A protože vše ostatní najdete uvnitř listů – z pera paní
místostarostky, nezbývá mi, než se s Vámi rozloučit s tradičním
přáním dobré nálady, pevného dobrého zdraví a příjemného babího
léta.
Váš starosta Rostislav Vodička

30.9. Svoz bioodpadu
5.10. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
7.-8.10. Volby do krajského
zastupitelstva
8.10. Šetnáctitisícikilometrovej vejšlap –
Petr Hirsch (od 18
hodin ve Vébrově
restauraci)
10.10. Zasedání obecního
zastupitelstva
(od 19 hodin na OÚ)
14.10. Svoz bioodpadu
19.10. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
22.10. Nákupní Polsko
27.10. Dýňohraní (od 16
hodin ve Vébrově
restauraci)
5.11. Taneční odpoledne
se Suchdolankou


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
 Starost o obecní majetek
Řada z Vás si všimla, že přes letní období byla Vébrova restaurace pravidelně větrána, a když počasí
nepřálo, byly zapnuty vysoušeče, ze kterých je nutné neustále odstraňovat zkondenzovanou vodu.
V tomto případě poděkování za péči o obecní majetek patří zastupiteli Karlu Čechovi.
 Rozloučení s prázdninami
Velký dík si od nás zaslouží členové a činovníci z 2. přístavu vodních skautů v Kolíně, kteří pro nás
všechny připravili na neděli 4. září akci Rozloučení s prázdninami. Kdo se nenechal odradit předpovědí
počasí, mohl si užít odpoledne ve velmi přátelské atmosféře.
 Staropražské posvícení
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem ochotným sousedům, kteří přišli pomoci se stavěním
podia, stanů, s rozmísťováním pivních setů, s výzdobou (i materiálně) a spoustou dalších drobností,
které bylo nutné před zahájením posvícení v sobotu 17. září udělat.
Obdiv a úctu si zaslouží také Ti, kteří finančně přispěli větší či menší částkou na uspořádání
posvícení, resp. na zabezpečení jeho programu. Jsou to jednak velké firmy jako je Výstavba sítí Kolín,
POLINE nebo TPCA, ale určitě nesmíme zapomenout na drobné dárce z řad našich sousedů, stejně jako

v případě brigád se v mnoha případech jedná o naše seniory. Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří
přispěli dobrovolným vstupným přímo v den konání posvícení.
Také se nalezlo velmi mnoho dárců se srdcem na dlani při zajišťování dárků do tomboly – sešly se
nám láhve vína i jiného alkoholu, několik dortů, několik sklenic medu, okurek a zavařenin, škvarky,
klobásy a salámy, čaje, káva, kuchařky, skleničky, poukázky do fitka, kavárny či na kosmetiku a spoustu
dalších věcí, nerada bych na něco zapomněla. Velká část tomboly byla od našich sousedů, kteří se
zábavy ani neúčastnili, čehož si nesmírně vážíme. Všem dárcům z celého srdce ještě jednou děkujeme.
Děkujeme i panu Karaivanovovi, který zasponzoroval občerstvení kapele ŠMRNC, podobně jako pan
Pešek uhradil nápoje pro členy skupiny Trampoty, dík tedy patří i jemu. Za zapůjčení dekorací
k výzdobě děkujeme paní Abrahamové a její firmě Petronila.
Vzhledem k tomu, že nejsme schopni v den konání posvícení zapisovat, kdo je jako dárce ochoten
nechat zveřejnit svoje jméno a kdo si toto nepřeje, omlouváme se všem, kteří nám projevili štědrost a
nejsou nyní jmenováni. Děkujeme za pochopení.

Informace Obecního úřadu Polepy
Krizová karta
Na základě dosavadních zkušeností starosta s místostarostkou vytipují sousedy, kteří jsou ochotni
pomáhat v krizových situacích. Kontakty na tyto obětavé lidi plus další důležité informace budou
zapsány na tzv. krizovou kartu, která bude uložena na obecním úřadu a bude sloužit jako jakási
příručka např. pro případ povodní nebo odklízení následků přívalových dešťů či vichřice apod. Krizová
karta bude zavedena na doporučení Hasičského záchranného sboru.

Na naši výzvu se přihlásil pan Svoboda a pan Sojka. Pánové, děkujeme.
A Vy ostatní, nepřidáte se?

Jednou větou ...

















V současné době už probíhají práce na opravě kleneb ve Vébrově restauraci.
Každou chvíli bychom měli získat vyjádření ze Státního fondu životního prostředí k žádosti o
dotaci na opravu splavu.
S novým školním rokem byl obnoven nástřik přechodů pro chodce včetně výstražných
trojúhelníků před přechody. Práce urgoval starosta obce na podnět jedné z našich pozorných
obyvatelek.
Obec kontaktovala společnost Terra Group, která zabezpečuje elektronické aukce na
dodavatele energií plynu i elektřiny pro domácnosti. Na posledním zastupitelstvu se zastupitelé
lišili v názorech, zda tuto firmu doporučit občanům, a proto bylo rozhodnutí odsunuto na
říjnové jednání.
Zastupitelé schválili finanční podporu ve výši 22 200,- Kč vč. DPH na pořízení pergoly před
hospodu u obecního úřadu. Pergolu včetně montáže pořídí na své náklady obec.
Na obec přišla další stížnost na stav komunikace z Polep směrem na zahrádky Na Panské stráni.
Zastupitelé se shodli, že si komunikaci mohou zahrádkáři, kteří ji nejvíce používají, na své
náklady opravit.
Starosta získal k nabídce firmy IMESTA konkurenční nabídku na měření vlhkosti zdiva ve
Vébrově restauraci a doporučil vybrat společnost Ecrypt SE, která za stejnou cenu poskytne
větší rozsah informací.
Zastupitelé odsouhlasili příspěvek pro TJ na 2. pololetí ve výši 50 tis. Kč.
Jakmile to bude možné, podá obec žádost o dotaci na výstavbu vodovodního řadu ke mlýnu
tak, aby celá obec měla k dispozici pitnou vodu z centrálního zdroje.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
ze zářijového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
K 30. 9. 2016 ukončí pracovní poměr administrativní pracovník Petr Škvarka, nepodařilo se najít
dotační titul, ze kterého by byla jeho mzda hrazena. Přejeme p. Škvarkovi, aby se mu na jeho
novém působišti líbilo, a doufáme, že si na Polepy někdy v dobrém vzpomene.
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 15. října. Budeme rádi za
vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 23.10.
 Papír – každý pátek – 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 28.10.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 4.10.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – sudá středa - 5.10.,
19.10.; 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 – 30.9., 14.10., 28.10.

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Rozloučení s prázdninami
Akce se zúčastnilo asi 41 dětí, jejich rodiče přispěli skautům formou dobrovolného vstupného
částkou 590,- Kč. Náklady na provázek a střelivo byly 323,- Kč, buřty a limonády celkem 1 715,- Kč.
Celkové výdaje z obecního rozpočtu na Rozloučení s prázdninami činily 2 038,- Kč.
 Staropražské posvícení
Na dobrovolném vstupném během odpoledního programu přispěli návštěvníci částkou 10 471,- Kč,
u večerního programu (vstupné, tombola i dražba nevyzvednutých věcí) byly příjmy úctyhodných
15 501,- Kč. Během posvícení bylo vybráno celkem 25 972,- Kč. Vzhledem k tomu, že jsme ještě
neobdrželi všechny faktury a vyúčtování, přineseme bilanci příjmů a výdajů spojených s posvícením
v příštím čísle PL.

Kulturní a sportovní akce
Staropražské posvícení v Polepech
Kdo se nemohl zúčastnit Staropražského posvícení, tak jen rychlé shrnutí, co bylo k vidění:
Kapela ŠMRNC se staropražskými písničkami, dobová módní přehlídka (a bylo na co koukat, že?),
divadelní představení Domácí zabíjačka v podání Divadelního spolku Obědovice a dětské představení
Po stopách krále Karla, které odehrálo Divadlo Pod Čepicí, večer pak hojně navštívená posvícenská
zábava, kde hrála skupina Trampoty z Červených Peček.
Kromě toho jste měli přes den možnost se seznámit se starými řemesly, některá bylo možné
vyzkoušet i v připravených dílničkách:
Krajky (šité, paličkované), nítěná grafika – Lenka Veselá - www.fler.cz/vesellenka
Košíky z pedigu – Iveta Kocourková - www.dekoraceiveta.cz
Drátování – Lada Borecká – www.dratenice.webnode.cz
Dále jste mohli být svědky slavnostního odhalení nově pořízené ozvučovací aparatury, na kterou
poskytla dotaci nadace TPCA PRO KOLÍNSKO, a kterého se osobně zúčastnila p. Monika Březinová jako
zástupce poskytovatele grantu.
Veškeré fotografie včetně videa jsou umístěny na adrese www.polepy.rajce.idnes.cz, reportáž byla též
uveřejněna v Kolínském deníku (úterý 20. září) a na webu www. kolinsky.denik.cz.
Petr Hirsch – Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap
Po několika hudebních pořadech jsme udělali tentokrát výjimku a
pozvali jsme do Vébrovy restaurace cestovatele Petra Hirsche, aby se
s námi podělil o zážitky a fotografie ze svých cest, které podniká:
… Zkoušeli jste někdy důkladně využít ten nejstarší a nejpřirozenější
dopravní prostředek, vlastní nohy? Přes 16 000 km pěšího putování
a 31 měsíců na cestě z domova ve Dvoře Králové nad Labem k třem
poutním místům křesťanství. Santiago de Compostela ve Španělsku, Řím
v Itálii a Jeruzalém v Izraeli. Pojďte se projít po stezkách a poutních cestách,
kde se psala historie. Společně navštívíme 21 států Evropy a Blízkého
východu rychlostí do 5 km/h v poutavém vyprávění osobního příběhu
o pohnutkách, proč na podobnou cestu vyrazit, spojeného s promítáním
autorských fotografií. Po svých totiž poznáte svět jinak. Možná nenavštívíte

všechna turisticky zajímavá místa v co nejkratším čase, zato zblízka a do hloubky poznáte místní
kulturu, zvyky i domorodce, kteří si Vás pozvou třeba až do domu ...
Petr Hirsch
Cestovatelské vyprávění se koná v sobotu 8. října od 18 hodin ve Vébrově restauraci. Občerstvení
bude zajištěno.
Nákupní Polsko
Stále poptávaný zájezd do Polska do lázeňského města Kudowa Zdrój se uskuteční v sobotu 22. října
2016. 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.
Po prázdninové přestávce se začalo opět cvičit
Úterý 17.30 hodin formování postavy Hana Pospíšilová Fitko vedle hospody
Úterý 19.30 hodin power joga
Věra Hofmannová Fitko vedle hospody

50,- Kč
50,- Kč
E. Mačková

Večer duchů – akce zrušena
Bohužel se přihlásili jen 3 lidé, kteří byli ochotni „táhnout“ za správný konec provazu a na předem
avízovanou schůzku, kde se mělo řešit zabezpečení Večera duchů, nikdo nedorazil. Ale přihlásily se tři
hospodyňky, které se nabídly, že uvaří dýňovou polévku, bylo nám líto nabídnuté ochoty nevyužít. A
tak jsme vymysleli akci Dýňohraní …
Dýňohraní
Sejdeme se ve čtvrtek 27. října v 16 hodin ve Vébrově restauraci
ke společnému vyřezávání dýní a pak si společně zamlsáme na
dýňovém rautu, kdy využijeme ochoty hospodyněk, jestli nám uvaří
nějakou tu dýňovou polévku či další dobroty z dýní. Bude-li to
možné, uspořádáme, alespoň 1 až 2 dýňové disciplíny pro děti.
Kromě toho ještě vyhlásíme vítěze soutěže pro děti O největší dýni.
Měření proběhne v sobotu 22. a v neděli 23. října.
Přijít mohou rodiče s dětmi i ostatní zájemci, nejprve budeme
vyřezávat, pak si hrát a potom ochutnávat, nebo oboje . Vstupné
bude dobrovolné. S sebou si vezměte dýni, lžíci a ostrý nůž na
vyřezávání.
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 5. 11. od 15 hodin – Taneční odpoledne se Suchdolankou
 27.11. Rozsvěcení vánočního stromu
 26.12. Polepské vánoční zpívání

Naši čtenáři nám píší …
Poděkování aneb je dobré stonati
Letošní rok se pro mne a mou dceru nevyvíjel moc příznivě. Co jsme si naplánovaly, to se zhatilo.
Nejhůře mi bylo, když mi sdělili, že musím na operaci (opravu endoprotézy). V kolínské nemocnici jsem

si pobyla 14 dní a k mému velkému překvapení nikoliv v samotě, ale téměř všechny sousedky z naší
ulice se o mne staraly. Jejich péče pokračuje i nyní, když jsem doma i z lázní.
Chtěla bych vám všem poděkovat za veškerou péči, kterou mi věnujete v této uspěchané době, kdy
jeden pro druhého nemá čas.
Hana Hrušková

Ohlasy na posvícení
Dobrý den, v sobotu 17. září 2016 jsem se zúčastnil oslav Staropražského posvícení, které se konalo
v areálu Vébrovy restaurace. Velmi povedená akce :-).
S pozdravem Tomáš Dostál
Na obecní úřad přišel i tento dopis, dovolujeme si otisknout jeho obsah:
Vážený pane starosto,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za sobotní den.
Na Staropražské posvícení v Polepech jsem přijela celkem náhodou a musím přiznat, že i s trochu
smíšenými pocity. Vesnice v Polabí pořádající Staropražské posvícení byla tak nějak mimo mé chápání,
ale skutečnost mě mile překvapila. Hezké prostředí, dění i celková atmosféra mě nadchla.
Něco na zub, místní pivo, zábava pro děti i divadlo, prostě všechno mě utvrdilo v tom, že když se
chce a najde se pár nadšenců a dobrá vůle něco uspořádat, může člověk zažít pěkný den. A co teprve
večer, Trampoťáci, jak kapele snad každý říkal, hráli moc hezky a připadalo mi jako by nám skotačícím
četli myšlenky, každá další písnička měla za úkol nás pobavit a ještě více rozparádit. Vydrželi jsme až do
úplného konce a domů se nám nechtělo ani málo. Ještě jednou děkuji za velmi příjemné chvíle
strávené v Polepech. Ať se daří při dalších akcích.
Jana Pavlíková

Společenská kronika
V září slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
87. narozeniny paní Anna Kolářová,
82. narozeniny pan Čeněk Hujíček,
70. narozeniny paní Marie Čábelová,
70. narozeniny paní Jaroslava Svobodová
a do třetice 70. narozeniny pan Jiří Král.
Přejeme všem jubilantům
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
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