Březen 2017
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Minulé slovo jsem začínal slovy o zimě, teď mi nezbývá, než začít o
jaru. Příroda začíná žít a nás to táhne ven. Sníh už snad nenapadne
a než vyroste sytě zelená tráva, budeme při svých vycházkách
vnímat nejen, že ptáci začali zpívat a sluníčko hřeje s větší
intenzitou, ale určitě si mnozí z nás všimnou, že tuhle je vyhozená
pneumatika, tady zase voda v potoce přinesla plastový odpad, o
silničních příkopech ani nemluvím. Proto, jako každoročně,
vyrazíme s lidmi ochotnými trochu pomoci do okolí obce a uklidíme
si. Potkáme se, popovídáme a přitom si uděláme okolí obce ještě
hezčím. Máte-li chuť přijít, čtěte uvnitř listů informaci o akci
Ukliďme Česko. I ten, kdo nechce chodit do přírody, může pomoci s
úklidem po obci a zamést si před domem. Hromádky rádi
odvezeme, štěrk ze zimního posypu použijeme. A vlastně nesmím
zapomenout na poděkování sousedům, kteří nečekali na výzvu a po
zimě již před svými domy uklidili.
Poděkování vlastně patří i vám, kteří jste vzali vážně naši výzvu ke
třídění drobného kovového odpadu a připravili ho na chodníku
první středu v měsíci. Panu Linhartovi nestačila jedna jízda k tomu,
aby vše odvezl. Pokud budeme tímto tempem pokračovat, začneme
jezdit multikárou. 
O vaší dobré vůli svědčí i reakce na výzvu Kola pro Afriku. Ve
stodole máme již zhruba patnáct kol, některá ani nepotřebují
repasovat a mohou do Afriky odplout hned… Díky za Vaši pomoc.
Kromě kol mají však organizátoři zájem i o náhradní díly a
součástky. Dneska mne napadlo, že máme po skříních určitě i
nepotřebné hustilky, dráty, ventilky, klínky, věnečky... Pojďme na
jaře probrat naše staré zásoby a udělat si místo na nové „poklady“.
Sbírání kol není časově omezeno, Afrika je veliká.

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

22. 3. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
31. 3. Noc s Andersenem
od 18 hodin ve
spolkové místnosti
5. 4. Drobný kovový odpad + papír (noviny,
letáky, časopisy) +
svoz komunálního
odpadu (1x za 14
dní)
5. 4. Terra Group –
Vébrova restaurace
od 18 hodin
8. 4. Ukliďme svět,
ukliďme Česko
10. 4. Zasedání obecního
zastupitelstva od 19
hodin
14. 4. První letošní svoz
bioodpadu
19. 4. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
6. 5. Nákupní Polsko
27. 5. Schůzka Medvíďat
po 40 letech


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

Ke zpestření života ve vsi snad přispěly i dvě nové knihovničky, které jsme pověsili na autobusových
zastávkách. Skříňky pořízené v bazaru nábytku jsou naplněné knížkami přinesenými Vámi při sbírce pro
Diakonii Broumov, případně vyřazenými z knihovny. Snažíme se, aby nabízený repertoár zaujal co
nejširší okruh čtenářů. A vlastně i nečtenářů. Takže pokud jste doposud nevěděli, jestli si můžete
knížku vzít a přečíst, tak můžete. A pokud za ni dáte jinou, kterou považujete za zajímavou, a nebude
Vám jí líto, pomůžete nám. Měsícem knihy je sice březen, ale věříme, že se nám podaří knihovničky
udržet při životě celý rok. Přejeme hezké počtení. A pokud nám napíšete i typ na jinou zajímavou
knížku, budeme rádi a zveřejníme ho.
Kniha je jedním z přátel člověka, někdy pomůže překonat i těžká období života, případně samotu. A
právě osamocení je dalším tématem, o kterém bych chtěl psát. Nedávno se na mne obrátila naše paní
účetní - byla navštívit jednu z našich starších spoluobčanek, která si posteskla, že má problémy s
příbuznými. Ty samé postesky vlastně potvrdila i paní místostarostka. Protože i péče o potřebné je naší
povinností, a to nejen úřední, ale i lidskou, hledal jsem cestu, jak řešit nejistoty a obavy této paní.
Pomoc jsem pravděpodobně nalezl u sociálních pracovnic kolínského městského úřadu. Slíbily, že paní
navštíví a pokusí se jí pomoci. Již několikrát jsem o naší snaze nenechat nikoho bez pomoci psal jak v
listech, tak mluvil na zastupitelstvu, a prosil o případné upozornění na spoluobčana v nouzi. Jistě si
vzpomínáte na „našeho bezdomovce“ z loňského roku. I tomu jsem se snažil nalézt pomoc a řešit s ním
jeho situaci, která byla pro některé z nás nepříjemná.
K sociální práci patří i zaměstnávání klientů úřadu práce. Myslím, že většina z Vás už zná „našeho“
pana Linharta, který v obci opakovaně pracoval v rámci takzvaných veřejně prospěšných prací. Stejně
jako paní Czanková a předtím paní Herelová. Řízením osudu letos bude pro obec pracovat pouze pan
Linhart, zatím se nám nepodařilo k němu sehnat druhého pracovníka. Pokud byste věděli o někom,
komu by nevadilo pracovat pro naši obec při údržbě obecního majetku, neváhejte, a řekněte mu o naší
nabídce pracovního místa. Musí se jednat o klienta úřadu práce, který je v evidenci minimálně tři
měsíce. V podstatě nabízíme práce „jako na zahrádce“. Pan Linhart je skvělý parťák a i z naší strany lze
očekávat pohodový přístup. Myslím, že ani předdůchodový věk není na překážku.
Ovšem úřad práce v letošním roce zpřísnil podmínky pro poskytování příspěvku na veřejně prospěšné
práce, protože nezaměstnanost je velmi nízká, a bude se zajímat i o dlouhodobě nezaměstnané a o
jejich snahu vylepšit si svoji ekonomickou situaci. Od srpna bude postupovat důsledně a klientům, kteří
si dlouhodobě nehledají legální možnost přivýdělku, bude snižovat podporu, kterou jim poskytuje. Jistě
si pamatujete dobu, kdy dlouhodobě nezaměstnaní museli v rámci „veřejné služby“ odpracovat
minimální počet hodin měsíčně. Stejné pravidlo bude platit i letos. „Odpracuj minimálně dvacet hodin
měsíčně a nebude ti krátit dávky.“ Pro umožnění výkonu „veřejné služby“ jsme se s ředitelem kolínské
pobočky úřadu práce dohodli, že v naší obci vytvoříme deset pracovních míst pro veřejnou službu a
právě pan Linhart bude těmto lidem jakýmsi „parťákem“. Neočekáváme, že by se do Polep nahrnulo
najednou deset prácechtivých nezaměstnaných ze sociálně vyloučených lokalit, přesto je naším
záměrem tyto lidi zaměstnávat ne přímo v obci, ale v jejím okolí tak, abychom minimalizovali riziko
„typování“, případně přímo trestné činnosti. Pokud k veřejné službě dojde, určitě se o tom dozvíte a
budeme vás žádat o zvýšenou ostražitost.
Skoro na závěr bych Vás rád informoval o ukončení sledování znečištění podzemních vod společností
ĆEPRO. Vzhledem k uspokojivým výsledkům dlouhodobého monitoringu podzemních vod ve studních
není další sledování nutné. Zpráva je k dispozici na obecním úřadu, zveřejnili jsme ji i na webových
stránkách a facebooku obce.
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Úplně poslední je informace o tom, že se konečně podařilo zkompletovat zadávací dokumentaci na
výběr zhotovitele splaškové kanalizace a zveřejnit ji. Držme si palce, ať výběr proběhne bez zbytečných
komplikací a my mohli konečně začít. Jakmile bude zhotovitel vybrán, uspořádáme s ním veřejné
setkání, abychom se dohodli na řešení případných technických detailů.
Jako tradičně si dovolím Vám popřát dobré pevné zdraví, pohodu a radost nejen z nadcházejícího jara.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Pan starosta ve svém „Slově“ poděkoval sousedům, kteří nečekali na výzvu a uklidili chodníky
před svými domy, já bych ještě přidala poděkování všem ochotným sousedům, kteří uklidili i o
kousek dál než je chodník u jejich domu. Jen příklady, o kterých vím – autobusová otočka,
rabátka před kapličkou, výzdoba na mostku, prostor kolem pomníku a pomník samotný …
Děkujeme za pomoc, moc si toho vážíme.

Informace Obecního úřadu Polepy
Změny v odměňování zastupitelů
Měsíční odměny zastupitelů mají v závislosti na počtu obyvatel obce stanovenou maximální
možnou částku. Zastupitelé rozhodují o výši odměny většinou na začátku volebního období. Stávající
měsíční odměny zastupitelů na různých pozicích dosahovaly různého podílu maximální částky, a proto
navrhl starosta, aby byly podíly sjednoceny spravedlivě u všech zastupitelů na stejnou úroveň. Rozdíly
vznikly v minulých volebních obdobích a k návrhu narovnat je, došlo až nyní. Údaje v tabulce jsou
„hrubého“ – před zdaněním a před odvodem zdravotního pojištění.
Doposud
Maximum Skutečnost
Starosta

Ing. Rostislav Vodička

Místostarostka Ing. Irena Kučerová

Nově od 1. 4. 2017
Podíl
v%

Maximum Skutečnost

Podíl
v%

24 321

15 510

63,77%

24 321

19 450

79,97%

18 454

14 040

76,08%

18 454

14 760

79,98%

Předseda
výboru

Ing. Václav Civín
Mgr. Evženie Mačková

1 687

1 360

80,62%

1 687

1 350

80,02%

Člen výboru

Karel Čech
Eduard Kotlář
Ing. Adéla Vokounová

1 343

1 070

79,67%

1 343

1 070

79,67%

Jednou větou ...



Rozpočet na rok 2017 byl schválen podle předloženého návrhu jako vyrovnaný. K minule
zveřejněnému návrhu rozpočtu nevznesl nikdo připomínky.
Zastupitelé schválili Změnu č. 1 územního plánu Polep.
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Zastupitelé si vyžádali předložení kroniky obce a dalších doplňujících materiálů k nahlédnutí,
ale p. M. Mejzr se nemohl z důvodu pracovních povinností na březnové zasedání dostavit,
proto budou dokumenty předloženy až na dubnovém zasedání, které se uskuteční 10. dubna.
Od 1. dubna bude p. Linhart zaměstnancem obce.
Zastupitelé odsouhlasili finanční dar kolínským včelařům, kde jsou organizováni včelaři polepští
ve výši 1 500,- Kč.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z březnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka dubnového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 15. dubna. 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 – 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.
 Papír – každý pátek – 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 4. 4.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní – sudá středa – 22. 3., 5. 4., 19. 4.;
u kombinovaného svozu bude svoz možný v těchto termínech: 22. 3., 29. 3., 5. 4., 19.
4.; u jednorázových svozů - jednorázové svozy jsou možné ve stejných termínech jako
v případě kombinovaného svozu jen s tím rozdílem, že 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 – první svoz bioodpadu se uskuteční 14. dubna; systém známek
zůstane zachován jako v loňském roce; o možnosti vyzvednutí známek na biopopelnice
budete informováni
 Drobný kovový odpad a papír (noviny, časopisy a letáky) - 5. 4.

Knihovna
Noc s Andersenem
Letošní noc proběhne v pátek 31. března od 18.00. hodin ve spolkové místnosti. Děti budou
potřebovat spací pytel, karimatku, polštářek, ručník, pyžamo, přezůvky. Večeře a snídaně bude
zajištěna. Své nocležníky můžete přihlašovat do středy 22. března. Přihlášky jsou připraveny k
vyzvednutí v knihovně. Na pozdější přihlášky, bohužel, nemůže být z organizačních důvodů brán zřetel.
knihovnice Radka
Hledá se nová knihovnice
Současná knihovnice paní Radka Chroustová, bohužel, nebude
moci od příštího kalendářního roku vykonávat tuto práci. Proto již
nyní hledáme její nástupkyni, aby ji paní Chroustová mohla zasvětit
do tajů knihovnického řemesla. Zájemci se mohou přijít osobně
domluvit do knihovny každou středu v době od 16 do 18 hodin.
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Kulturní a sportovní akce
Polepské smýčení
V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko se v sobotu 8. dubna uskuteční úklid naší obce
s názvem Polepské smýčení.
Zájemci a sousedé, kterým není lhostejné, jak vypadají veřejná prostranství a co přinesla voda do
koryta Polepky, mohou přijít pomoci s jarním úklidem. Letos si vezmeme na mušku i polní cesty v okolí
obce. Sraz je v sobotu 8. dubna v 9 hodin před Vébrovou restaurací. S sebou si vezměte hrábě na
vytahování uvízlých předmětů z koryta Polepky, rukavice, holínky, pytle na odpadky zajistíme. Podle
počtu dobrovolníků se podobně jako vloni rozdělíme na skupiny a práci si rozdělíme, aby nám lépe
ubíhala.
Po skončení brigády máme jako poděkování pro každého zajištěný gulášek a pivko nebo limonádu
zdarma v hospodě u p. Peška.
Kola pro Afriku
K našemu překvapení se ozvalo na výzvu uveřejněnou v minulém čísle Polepských listů poměrně
velký počet sousedů s nabídkou na darování starších kol a náhradních dílů na ně. Pokud nám chcete
ušetřit práci a celý proces předání kola zrychlit, můžete ho (je) přivézt v sobotu 8. dubna mezi 8:30 a
9:00 k Vébrově restauraci. Děkujeme za vstřícnost .
Nákupní Polsko
Oblíbený nákupní zájezd do Polska se uskuteční v sobotu 6. května. Autobusovou dopravu bude
zajišťovat opět paní Ladýřová. Odjezd bude z polepské autobusové otočky ráno v 7 hodin, návrat po
dohodě kolem 15. hodiny. Příspěvek na dopravu pro místní je 150 Kč za osobu, pro přespolní 200 Kč na
osobu a bude vybírán v autobusu.
Přihlašovat se můžete na obecním úřadu v době úředních hodin telefonicky na čísle 321 725 362
nebo písemně e-mailem na adrese oupolepy@obecpolepy.cz. Přihlášky budou přijímány v pořadí, jak
budou obdrženy, zájezd bude nabídnut z kapacitních důvodů i okolním obcím, tak neváhejte.
Výlet nejen pro seniory – úterý 30. května. Kam? Vyberte si!
Podle přání projevených na sousedském setkání Co bylo, bylo, co bude, je na nás se nám letos
nabízí několik variant výletu nejen pro seniory. Předloni jsme byli v Litomyšli a ve skanzenu na Veselém
kopci, vloni na zámku v Mnichově Hradišti a na staročeských trzích v Turnově. Osobně se mi líbil nápad
zajet do Broumova a Adršpašského skalního města, tím bychom mohli letos uspokojit i sousedy
naladěné na přírodní zajímavosti a krásy.
V Broumově bychom mohli navštívit Broumovský klášter vystavěný v barokním stylu. K vidění je
klášterní jídelna s kopií Turínského plátna, do kterého byl zabalen Ježíš Kristus po sejmutí z kříže,
barokní knihovna, sakristie a bohatě zdobený barokní kostel sv. Vojtěcha. Buď můžeme zvolit
prohlídku doplněnou o expozici vamberských mumií, nebo prohlídku trochu laškovnou s Lotrandem.
V Adršpašském skalním městě je hned u vstupu krásné jezero, kde je možné posedět a pokochat se
pohledem na skály kolem. Zdatnější se mohou vydat na 4 km dlouhý okruh skalami a je možné zajistit
průvodce a mohli bychom tedy mít i odborný výklad. Ve skalním městečku je možné projít Gotickou
bránou a zavítat na Sloní náměstí, vidět Malý a Velký vodopád, Eliščinu věž, Džbán či Čertův most, ti
zdatnější, když 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 
Takto jsem informovala sousedy, kteří chodí na mozkový jogging. Můj návrh se ale nelíbil všem,
vrátím se tedy k demokratickému rozhodování a dávám na výběr z mnoha možností – jsou zde
uvedena místa, která vloni neprošla hlasováním a jsou doplněna o nové podněty z lednového setkání.
Vybírat tedy můžete z následujících variant:
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1) Adršpašské skalní město a Broumovský klášter
2) Olomouc a Svatý Kopeček (cesta více než 2,5 hodiny)
3) Beroun a Koněpruské jeskyně či Karlštejn
4) Průhonický park (lze objednat průvodce a výklad trvá 1 - 1,5 hodiny) a zámek Konopiště
5) Katedrála ve Vambeřicích (v Polsku, kousek za hranicemi nedalo Broumova) a zámek v Náchodě
nebo nedávno opravený špitál Kuks
6) Český Krumlov (asi návštěva jen Č. Krumlova, cesta bude trvat skoro 3 hodiny)
7) Žďár nad Sázavou – Zelená Hora, „moře Vysočiny“ rybník Velké Dářko (?)
8) Nový Bor (sklářské muzeum?), Panská skála (čedičové „varhany“ – záběry v pohádce Pyšná
princezna)
Hlasovat můžete na webových stránkách obce, kde je umístěna anketa. Kdo nemá přístup
k internetu, může napsat svůj tip anonymně a hodit do schránky na obecním úřadě, nebo můžete
zavolat na tel. 722 937 844 (Irena Kučerová), hlasujeme do konce března.
Ať tak či tak, cena výletu zůstane stejná jako v předchozích letech – 300,- Kč na osobu, ostatní
výdaje za autobus a vstupy budou hrazeny z rozpočtu obce, jídlo si bude hradit každý sám.
Autobus bude od p. Ladýřové, bohužel, ve středu 31. ani 23. neměla p. Ladýřová volný termín, ve
čtvrtek je Den dětí a předpokládám, že budete chtít slavit s vnoučaty  …
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 27. 5. Schůzka Medvíďat po 40 letech – zarezervujte si termíny a řekněte, prosím, o tomto
termínu i „Medvíďatům“, kteří se z Polep již odstěhovali, pozvánky jsou v procesu příprav 
 16. 9. Posvícení se zábavou

Pozvánka od našich sousedů
Hobit - skautský příměstský tábor
Už jste někdy našli zakopaný poklad? A museli kvůli němu porazit draka? Vydali jste se na
dobrodružnou cestu, kde na každém kroku číhalo nebezpečí nebo překvapení? Promlouvali jste s elfy a
utíkali před skřety? Že ne? Tak to je škoda …
Ale máme pro vás výzvu – nechte to zažít vaše potomky!
Skautky a skauti 1. střediska Kolín pořádají letos v létě příměstský tábor pro neskautské děti.
Nevyplatí se otálet s přihlašováním, protože jeho kapacita je pouze 20 školáků, kteří v září nastupují do
druhé až šesté třídy. Tábor povedou zkušení skautští vedoucí, kteří v červenci pravidelně vedou
několikatýdenní tábory v přírodě. Tábor proběhne převážně ve skautských klubovnách v centru města,
ale na dva dny se přesune i na chatu na břehu Labe u Veletova. Program nabídne dětem spoustu her,
příběhů, přátelení, dovedností, zábavy a snad i nezapomenutelných zážitků. Nechte vaše dítě, aby se
s námi vydalo na pouť k hoře. Nemusíte mít strach, že by se jim po cestě něco stalo, vždyť je budou
provázet Bilbo s Gandalfem.
Termín: 28. 8. - 1. 9. 2017
Místo: klubovny „Na Zámečku" (Václavská 4, Kolín) a skautská chata ve Veletově
Kapacita: 20 dětí mezi 6 - 10 lety (ukončená 1. - 5. třída)
Cena: 1 000 Kč (zahrnuje i stravu – svačina, oběd, svačina, pitný režim)
Přihlašování: on-line na stránkách našeho střediska www.1-stredisko.cz
Kontakt: Martin Zoubek, hlavní vedoucí (tel. 605 062 051)
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Společenská kronika
V březnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
82. narozeniny pan Milan Guštar a pan Tomáš Vedral.
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Fotbalový zpravodaj
Po odehraném 17. kole se TJ Polepy i nadále drží na prvním místě. Nejúspěšnějším střelcem týmu je
Tomáš Javorek s 18 vstřelenými góly.
Zápas 17. kola FK Říčany – TJ Polepy skončil 2:6, góly vstřelil: 9. Suchánek František, 21. Tafel Radek,
63. Beneš Jan (vl.), 79. Javorek Tomáš, 81. Suchánek František (pen.), 88. Kmoch Lukáš.
Všechny informace čerpány z www.souteze.fotbal.cz.
Pořadí Klub

Z

V

R

1.

TJ Polepy

17 14

0

2.

SK Sokoleč

16 13

3.

TJ Klíčany

4.

P

S

B

P+

P-

3

56:29

41

2

1

0

3

49:25

37

2

0

17 10

0

7

44:18

33

0

3

FK Bohemia Poděbrady

17 12

0

5

29:22

32

4

0

5.

FC Horky nad Jizerou

17

9

0

8

32:26

30

1

4

6.

SK Kosmonosy

17

8

0

9

39:28

29

0

5

7.

TJ Sokol Luštěnice

17

8

0

9

29:28

28

0

4

8.

FK PŠOVKA MĚLNÍK

17 10

0

7

36:35

27

5

2

9.

FC Velim

16

8

0

8

36:26

25

0

1

10.

TJ Záryby

16

7

0

9

25:31

21

1

1

11.

SK UNION Čelákovice

17

7

0 10

32:41

21

1

1

12.

TJ Kunice

17

7

0 10

24:28

20

3

2

13.

TJ Jawa Divišov

17

7

0 10

27:43

19

2

0

14.

FK KAVALIER SÁZAVA

17

6

0 11

22:36

15

1

1

15.

FK Říčany

17

4

0 13

21:47

11

1

0

16.

FK Dobrovice B

16

4

0 12

17:55

10

3

1

Rozpis dalších kol:
18. kolo
Sobota 25. 3. 2017 15:00
TJ Polepy - FK Dobrovice B
19. kolo
Sobota 1. 4. 2017 16:30
FK Boh. Poděbrady - TJ Polepy
20. kolo
Sobota 8. 4. 2017 16:30
TJ Polepy - TJ Kunice
21. kolo
Sobota 15. 4. 2017 17:00
TJ Sokol Luštěnice - TJ Polepy
22. kolo
Sobota 22. 4. 2017 17:00
TJ Polepy - SK Sokoleč

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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