Červenec 2020
Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Dostáváte do ruky prázdninové číslo Polepských listů, které
však nebude o dovolené a odpočinku. Spíš se na Vás navalí
spousta informací o práci a aktivitách, které nás čekají a
které zase trochu vylepší naši obec.
Jak jsme Vás již informovali, zasedání obecního
zastupitelstva se konají jednou za dva měsíce. V polovině
tohoto intervalu se schází zastupitelé a členové výborů a
komise k pracovnímu jednání, na kterém skutečně
pracujeme. Připravujeme další aktivity, přijímáme za
jednotlivé akce zodpovědnost, poměrně důkladně se
rozmýšlíme nad rozpočtem obce a smysluplností větších
výdajů. Prostě pracovní setkání není tak svázané, jako
formální zasedání obecního zastupitelstva.
O spoustě výstupů z těchto jednání se dozvíte uvnitř listů,
snad bych ve svém slově zmínil např. požadavek, možná
výtku, na frekvenci vydávání Polepských listů jako zdroje
informací, který se dostane do každé domácnosti. Paní
místostarostka a já žijeme v problémech obce každý den,
což vede k tomu, že nám občas unikne potřeba informovat
vás spoluobčany o aktivitách, které probíhají. Zastupitelům
jsme slíbili, že zkrátíme dobu mezi jednotlivými čísly
Polepských listů.
Obecní úřad
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Napište si
do kalendáře 
Svoz komunálního
odpadu:
22. 7., 5. 8., 19. 8.
Svoz pytlového
tříděného odpadu:
30. 7., 27. 8., 24. 9.
Svoz bioodpadu
17. 7., 31. 7., 14. 8.
Zasedání obecního
zastupitelstva
5. 8. od 19 hodin
Polepské smýčení
12. 9. od 9:00
Polepské posvícení
19. 9. od 12 hodin

telefon 321 725 362
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
mobil 724 180 515
Po, St 16:00 – 21:00 hod. Út, Čt 9 – 14 hod.
mobil 722 937 844
www.polepy.rajce.idnes.cz
oupolepy@obecpolepy.cz

Další probíranou záležitostí byla správa a údržba obecního majetku. V obci máme
zaměstnané tři pracovníky. Jeden je na trvalý pracovní poměr, další dva,
respektive jejich mzdu, dotuje úřad práce. Jsou to lidé, které potkáváte v ulicích
hlavně při sekání trávy a při úklidových pracích. Občas zajišťují i další činnosti,
vždy se však jedná o práce nekvalifikované. A právě u těch kvalifikovaných truhlařina, zedničina, se dostáváme do problémů. Většinou se jedná o tak malý
rozsah prací, že standardní živnostníci takovou zakázku odmítnou. V listech jsem
již několikrát psal, že bychom byli vděční za nabídku od obyvatel obce s takovými
pracemi pomoci. Tedy disponujete-li výše popsanými schopnostmi (a nemusíte
být ani živnostníky), ozvěte se nám.
I přesto, že by slovo starosty mělo být krátké, opět jsem nedodržel přidělený počet
písmen a trochu přetáhl. Další informace naleznete uvnitř listů.
Tradičně si dovolím přát všem jen to dobré zdraví, dobrou mysl a hezké prázdniny
a dovolené.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
- Aktuality z úřadu do e-mailové schránky – pokud máte zájem dostávat
aktuální informace z obecního úřadu, jako jsou aktuality na webových
stránkách či hlášení obecního rozhlasu, je třeba absolvovat přihlášení
k odběru novinek, které najdete na obecním webu v pravém sloupci. Kromě
vyplnění příslušných údajů a ověřovacího kódu musíte ve své e-mailové
poště potvrdit ověřovací zprávu.
- 19. a 20. června proběhla sbírka šatstva pro Diakonii Broumov – všem,
kteří do sbírky přispěli, moc děkujeme.
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- Polepské smýčení – celorepubliková úklidová akce „Ukliďme Česko“ je
přesunuta na 12. září. Opět se sejdeme v 9:00 u Vébrovy restaurace.
-

Hospodaření obce
Dovolte mi jménem finančního výboru informovat o tom, jak zatím letos
hospodaříme a jaký je výhled.
Předpokládané příjmy v roce 2020 byly

10 197 800,- Kč

Předpokládané výdaje pro tento rok

8 700 951,- Kč

Dosavadní příjmy ke konci května

3 592 984,- Kč

Dosavadní výdaje ke konci května

2 278 715,- Kč

Mimo jiné žádáme o dotaci MAS Podlipansko na práce ve Vebrově restauraci.
Vzhledem ke stavu státního rozpočtu, budeme kráceni na příjmech. To se zatím v
průběhu prvních pěti měsíců neprojevilo, ale lze to očekávat v měsících příštích a
o kolik to nakonec bude, uvidíme až ke konci roku. Každopádně veškeré
rozpracované projekty jsme v případě potřeby schopni financovat z finančních
rezerv, které obec má.
Krásné léto a pohodu přeji za celý finanční výbor. Petra Abrahámová

„Jednou větou …“
- Oprava povrchu průjezdní komunikace - na opravu průjezdní
komunikace je od podzimu loňského roku uzavřena třístranná smlouva
(Krajská správa a údržba silnic, Obec Polepy a zhotovitel – spol.
SWIETELSKY). Práce budou zahájeny 1. září. Při opravě povrchu průtahu
bude cca na čtyři týdny průjezd obcí zakázán. Práce budou probíhat na
etapy, takže obyvatelé naší obce budou mít příjezd ke svým domovům
zajištěn.
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V souvislosti s opravou povrchu průjezdní komunikace bude opraveno i
odvodnění křižovatek s místními komunikacemi. Místo stávajících
propadlých kanalizačních vpustí, budou do křižovatek instalovány
štěrbinové žlaby, které zachytí dešťovou vodu přitékající z ulic na hlavní
silnici. Tím dojde k vytvoření pevné hranice mezi opraveným povrchem na
průjezdní komunikaci a místními komunikacemi, které chceme postupně
opravovat.
- Zadláždění před Vébrovou restaurací. Ne všichni obyvatelé Polep
zaregistrovali novinky v okolí Vébrovy restaurace, která se stává centrem
dění v obci. Na přelomu loňského a letošního roku byly kamennou dlažbou
zadlážděny plochy bývalé autobusové zastávky, chodníku podél ní a
chodníku na protější straně. Součástí je i nový přechod pro chodce, který
bude splňovat požadavky příslušné normy, a to včetně požadavků na
osvětlení. Pokud uspějeme s naší žádostí o dotaci z Programu rozvoje
venkova, zadláždíme i chodník před vstupy do sálu.
- Opěrná zíďka u obecního úřadu. Na sklonku loňského roku jsme
svépomocí vytvořili nové kontejnerové stání u obecního úřadu. Součástí
stavebních úprav mělo být pokračování zíďky i podél chodníku před
hospodou U Pendy. Vybudování oblouku bylo již nad naše síly, proto jsme
v jarních měsících zadali tyto práce stavební firmě. Každý, kdo jede okolo,
se jistě s potěšením podívá na hotové dílo, které nám nedělá ostudu. Zbývá
jen dokončit rozprostření zeminy a provedení zahradnických úprav – vysetí
trávy a vysázení květinového záhonu. Zpátky bude instalováno i nízké
dřevěné oplocení. Pokud štamgasti přiloží ruku k dílu, budou mít okolí
zahrádky hezké dřív.
- Nové směrovky v obci – jedna navede pěší a cyklisty do Kolína po
„polňačce“, druhá ukazuje přespolním cestu na fotbalové hřiště.
- Nápisy na zastávky autobusů – jsou objednány trojrozměrné nápisy
„Polepy“.
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- Kontrola napojení dešťových svodů – v neděli 21. června došlo při
přívalovém dešti k naplnění hlavní čerpací stanice na splaškové kanalizaci
k jejímu naplnění dešťovými vodami a ke zpětnému vzdutí splašků až do
jedné nemovitosti. Starosta využil trvajícího deště a provedl kontrolu
vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace. Tento nedovolený
způsob nakládání s dešťovými vodami zjistil u dvou nemovitostí na
kolínském katastru a u jedné v Polepech. S majiteli domů tento stav
projednal a všichni tři přislíbili nápravu. Kontroly budou pokračovat i
v dalších ulicích. Vypouštění dešťové vody do splaškové kanalizace je
protizákonné jednání a v případě neochoty majitelů domů, kteří se ho
dopouštějí, problém vyřešit, budou ukládány pokuty. Věřím, že k tomuto
nepopulárnímu kroku nebudeme muset přistupovat.
- Bezpečnost silničního provozu včetně parkování v některých částech
obce je dalším problémem k řešení. V celé obci platí přednost vozidel
přijíždějících zprava. Na některých křižovatkách je však velmi těžké toto
pravidlo respektovat, neboť někteří řidiči parkují přímo v křižovatce a řidiči
přijíždějící ke křižovatce nemají šanci zastavit na hranici křižovatky a
zároveň mít dostatečný rozhled. Pokud se neukázníme a nebudeme
respektovat základní principy chování v silničním provozu a sebe
navzájem, zřejmě budeme nuceni požádat o asistenci Policii ČR. A to snad
nechceme.
- Spolupráce s Policií ČR. Z poslední doby nemáme zprávy o tom, že by na
území naší obce docházelo k trestné činnosti. Nicméně platí zásada, že
Policie ČR je připravena k pomoci v případě ohrožení zdraví, životů,
majetku i veřejného pořádku. Při rozhovorech s představiteli PČR jsem
vždy ujišťován, že není třeba se ostýchat zavolat na linku 158 v případě, že
cítíte nebezpečí porušení zákona. Poslední epizodou, o které se v obci
hovoří, je noční střelba. Mne osobně střelba nevzbudila. Ale jsou sousedé,
kteří ji zaregistrovali a obavy o své zdraví měli. Bohužel nikdo z nich
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nezavolal na linku 158 a neoznámil tento incident Policii ČR. Ovšem na
ulicích se hojně spekuluje, co se vlastně stalo a jestli o tom starosta ví.
Pozdě…
- Parkety ve Vébrově restauraci. Konečně se blíží akce „parketová
podlaha“ ke zdárnému konci. Po problémech s nerovností betonu a
vyřešení této reklamační závady je stanoven předběžný termín zahájení
prací na pokládce na 20. července. Práce samotné vč. lakování by měly
trvat maximálně jeden měsíc, takže posvícení v září se již bude odehrávat
na nových parketách. A nic už nám nebude bránit v uspořádání plesu…
- Žádost o dotaci na vybavení knihovny – žádost o dotaci byla podána a
vyhodnocená jako úspěšná. Jedná se o dotaci od Středočeského kraje z
Fondu kultury a obnovy památek. V projektu nazvaném „Knihovna Polepy,
podpora dalších společenských aktivit“ jsme žádali o podporu na technické
vybavení knihovny (nákup dataprojektoru, notebooku, mobilní ozvučovací
soupravy vč. mikrofonu, přebalovacího pultu a hracího koberce).
Zastupitelé obce rozhodli o přijetí dotace na knihovnu ve výši 70.000,- Kč,
k dotaci doplatíme z obecního rozpočtu spoluúčast ve výši 45.000,- Kč.
- Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. MAS Podlipansko
vyhlásilo po dlouhé době dotační titul, ze kterého lze získat prostředky mj.
i na zvelebování prostor pro kulturní a společenské aktivity obcí. Pro nás je
to šance na další zlepšení Vébrovy restaurace a jejího okolí. Pokud se
žádostí o dotaci na dokončení podlah v sále a přísálí, vybavení sálu závěsy
a pódiovým osvětlením, zadláždění chodníku před vstupy do sálu, pořízení
párty stanu uspějeme, jistě se podělíme o naši radost.
- Nabídka samovýroby palivového dřeva - na obecním pozemku nad
cestou k mlýnu Pašinka (parcelní číslo 303/1) došlo k úhynu vzrostlých
stromů. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní majetek, zastupitelé
schválili možnost samovýroby palivového dřeva přednostně občany Polep.
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Zájemci mohou samovýrobu provádět až po dohodě se starostou obce.
Dřevo je pro občany Polep k odběru zdarma.
- Brigády pro studenty - 100,- Kč za hodinu práce si mohou přivydělat
studenti. Pro zájemce je připraveno stříhání větví podél cesty na Pašinku,
Potřebské cesty a cesty ke kovošrotu, natírání zábradlí u Polepky, čištění
koryta od větví a podobné práce. Zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadu.
- Sběrný dvůr – projektová dokumentace je hotová, p. Nobilis zajišťuje
stavební povolení vč. potřebných povolení.
- Rekonstrukce Vébrovy restaurace – připravujeme výběrové řízení na
zhotovitele prováděcí projektové dokumentace části podél potoka (obecní
úřad, knihovna, zázemí restaurace).
- Veřejné osvětlení Zelená, Růžová, Spojovací – v roce 2021 by měl ČEZ
rušit vrchní vedení a pokládat do země nové kabely. Využijeme této stavby
a vybudujeme nové veřejné osvětlení.
- Propadlé vozovky a chodníky po kanalizaci – komise rozvoje dostala za
úkol zpracovat podrobný přehled viditelných reklamačních závad, které
budou uplatněny u zhotovitele – Výstavby sítí Kolín.
- Cenová mapa obecních pozemků – finanční výbor se mimo jiné zaobíral
i možností stanovit cenová pravidla pro prodej obecních pozemků.
- Bioodpad – jednou z možností zbavení se zahradního odpadu v naší obci
je jeho uložení do kóje u tenisového hřiště. Četnost vyvážení tohoto odpadu
panem starostou na skládku nad Polepy jen dokládá, že o této možnosti
občané, ale i zahrádkáři dobře vědí. Podmínkou snadné manipulace s tímto
odpadem je nemísit ho se zbytky, které nelze bez předchozího zpracování
kompostovat. To jsou hlavně větve stromů, keře nebo jehličnany. Ty lze na
toto místo rovněž dát, ale vyžaduje to umístění vedle kóje, aby je mohli
pracovníci obce seštěpkovat. Pokud jsou naházené do kóje, musí je nejdříve
pracně a namáhavě vyprostit a pak je teprve zpracovat. Chtěl bych touto
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cestou apelovat na ty, kteří tuto snadnou možnost využívají, aby dřevní,
běžně a bez úpravy nekompostovatelné zbytky důsledně separovali. Pokud
je těchto zbytků více a dovážíte je nějakou mechanizací, pak je třeba odvést
je přímo na určené místo na kompost nad obcí. Usnadní se tím práce,
prostředky i čas lidí, kteří to zajišťují, a může se to projevit jinde, třeba na
zlepšení vzhledu obce nebo jejího vybavení. /Tomáš Sojka

Víte, že …
Ověřování podpisů – na našem obecním úřadě si můžete nechat ověřit podpis,
cena ověření je 30,- Kč za jeden podpis. Dále je možné nechat si ověřit kopii
listiny. Cena za ověření je 30,- Kč za jednu stranu listiny ve formátu A4.
Sběrný box na baterie, drobné elektro a úsporné žárovky – ve vchodu na
obecní úřad naleznete sběrné boxy, do kterých můžete vkládat použité baterie,
drobné nepotřebné elektrospotřebiče a úsporné žárovky a zářivky. Obyčejné
žárovky patří do černé popelnice.

Něco z kultury
Koronavirová epidemie zasáhla životy a dění na celém světě. Přijímaná opatření
a nouzový stav ovlivnili vše, bez čeho jsme si neuměli svůj život ani představit.
Zavřely se školy, divadla, restaurace, sportovní haly. Život se tak nějak zastavil.
Pandemie se dotkla samozřejmě i občanů naší obce a zastavilo se tak veškeré
kulturní dění v obci. Bohužel jsme byli nuceni zrušit všechny plánované akce,
jako bylo třeba Velikonoční tvoření, tradiční pálení čarodějnic, i oslava Dne
maminek.
První událostí po uvolnění všech opatření byl Den dětí, který proběhl v sobotu 6.
června u rybníka. I přes nepřízeň počasí jsme se sešli v hojném počtu. Stejně jako
8

loni za námi přijeli hasiči z Nové Vsi. Děti si tak u rybníka mohly vyzkoušet, jaké
je to být hasičem, zasoutěžit si o drobné odměny nebo si nechat pomalovat obličej.
Na konci prázdnin plánujeme opět Loučení s prázdninami, pokud to aktuální
situace dovolí, zakončíme akci přespáním dětí ve stanech. V září nás pak čeká
tradiční Polepské posvícení. Kulturní komise připravuje bohatý program, při
kterém si najdou své všechny věkové kategorie.
V říjnu plánujeme strašidelný průvod obcí. Na konci roku nás čeká Rozsvícení
vánočního stromečku, Mikulášská nadílka a Vánoční zpívání.

Foto z loňského Loučení s prázdninami

Informace o všech plánovaných akcích naleznete na webových stránkách obce a
facebooku Naše Polepy, samozřejmě i na vývěskách.
Lenka Štěrbová
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Obecní knihovna v Polepech
Knihovna bude otevřena i po celou dobu prázdnin každou středu od 16 do 18
hodin.
Paní knihovnice opět zve všechny děti, které by se o prázdninách nudily, do
knihovny. Těšit se mohou na poslech pohádek, malování, tvoření, hraní
deskových her a mnoho dalších aktivit. Větší děti si mohou přečíst knížku.
Od září se můžete těšit na Kurzy pro radost, které budou probíhat každou středu
od 18 hodin.
Projekt „S knížkou do života“, do kterého se naše knihovna zapojila je zaměřen
na děti od narození do tří let. Projekt má svá pravidla, čtyřikrát do roka se bude
konat setkání v knihovně, kde budete seznámeni s doporučenou literaturou pro
děti i rodiče, dostanete praktické rady jak střídat aktivity k udržení pozornosti při
čtení, výtvarné činnosti, sportu, atd. První setkání je posunuto na září. Knihovna
bude posílat pozvánky a těšit se na Vaši účast.
Noc s Andersenem, by se měla uskutečnit v říjnu. O přesném termínu Vás budeme
informovat.
Městská Knihovna v Kutné Hoře vybrala naší knihovnu jako hostitelskou pro
každoroční setkání knihovníků. Setkání se uskuteční v listopadu.
Bližší informace o všech připravovaných akcích naleznete na webových stránkách
polepské knihovny https://polepy.knihovna.cz/.

Cvičení pro veřejnost
Všechna cvičení jsou po dobu prázdnin zrušena. Cvičit začneme opět od
září.
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Polepský fotbal
Nouzový stav ovlivnil i Polepský fotbal. Hřiště, kde se hrála fotbalová utkání a
kde probíhaly pravidelné tréninky, osiřelo. Jarní kolo soutěží se nekonalo.
Naštěstí nic netrvá věčně, a jak skončil nouzový stav, postupně se rozvolňovala
přijatá opatření a život se pomalu vrací do normálu. Hřiště v Polepech znovu
ožilo. Hráči opět začali trénovat, proběhlo několik přátelských utkání. Nejen
hráči, ale i jejich fanoušci se již těší na podzimní kolo soutěží.
Novinkou bude nástup na pažit hned dvou mužstev, a to skupiny A a skupiny B.
Znamená to, že fotbal v Polepech se opět vrací a nezbývá než věřit, že hráči budou
úspěšní a dosáhnou dobrých výsledků v obou skupinách. Je na zamyšlení otázka
mládeže, aby obě skupiny měly své nástupce.

Pozvánka na letní kino Nebovidská tvrz
Letní kino Nebovidská tvrz promítá letos již po deváté.
Zveme Vás každý sudý pátek na letňák pod hvězdami. Tvrz bude pro návštěvníky
otevřena od 18 hodin, kdy si ji můžete prohlédnout, navštívit Pohádkové sklepení,
udělat si svíčku nebo okusit váhu kovářského kladiva. Pro děti jsou připraveny
hry z tvrzového Harantiště a jako vždy spousta dobrot pod taktovkou
nebovidských babiček z Klubu Beseda, Nebovidské tvrze a nově i místního
gastromága Radka Šťastného.
Promítáme celé léto a těšíme se na Vás. Přijďte si na tvrz užít krásné letní večery.
Promítáme za každého počasí a letos, vzhledem k opatřením, bohužel s omezenou
kapacitou míst, což se nejvíce dotkne dětských představení, která jsou ve vnitřních
prostorách.
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Aktuální nabídka filmů:
24.7. - v 19h Angry Birds ve filmu 2, po 21h Přes prsty
7.8. - v 19h Tajný život mazlíčků 2, po 21h Jumanji: Další level
21.8. - v 19h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, po 21h Poslední
aristokratka

Společenská kronika
V období koronavirové krize oslavilo životní
jubileum mnoho našich spoluobčanů, kterým jsme
nemohli osobně popřát. Pokud nám to čas jen
trochu dovolí, budeme se to snažit co nejdříve
napravit. Prozatím přejeme alespoň touto formou
všem oslavencům do dalších let vše nejlepší, pevné
zdraví a hodně spokojenosti.

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou.
Pokud není uvedeno jinak, je autorem článků Lenka Štěrbová a Rostislav Vodička. Příspěvky můžete zasílat na email oupolepy@obecpolepy.cz

12

