Květen 2021
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Po dlouhé době se Vám do ruky dostává další výtisk našeho
obecního zpravodaje.
Vypadá to, že zatím se daří vracet život do normálních
kolejí, takže i my přemýšlíme, jak se znovu potkávat a být
spolu.
V roce 2012 začal běh na velmi dlouhou trať – rekonstrukce
Vébrovy restaurace na centrum dění v obci – obecní dům.
Co se doposud podařilo je zčásti vidět zvenčí – nová fasáda,
okna, dveře a střecha, některé hotové úpravy uvidí jen
návštěvníci vnitřních prostor. V době, kdy jsme se příliš
nepotkávali, se podařilo za obecní prostředky
zrekonstruovat parketovou podlahu, s pomocí dotace
z Programu rozvoje venkova je sál vybavený divadelní
oponou a závěsy na oknech a okolo jeviště. S pomocí
stejného dotačního titulu pořídíme ještě divadelní osvětlení,
podlahu v lokále a parapety jak v lokále, tak i v sále.
Vlastně ještě jedna změna k lepšímu je viditelná zvenčí.
Před všemi vstupy do Vébrovy restaurace z ulice je nový
chodník z kamenné dlažby. Snad se nám podaří splnit i
jedno z přání, které bylo pod naším vánočním stromem –
uklidit před Vébrovou restaurací a dokončit před ní stavební
práce.
Obecní úřad
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Napište si
do kalendáře 
Svoz komunálního
odpadu:
26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7.,
21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9.,
15. 9.
Svoz pytlového
tříděného odpadu:
27. 5., 24. 6., 29. 7., 26.
8., 30. 9.
Svoz bioodpadu:
3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7.,
29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9.,
23. 9.
Zasedání obecního
zastupitelstva:
9. 6., 8. 9.
Den dětí
19. 6.
Mše svatá
5. 7. v 10:00

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 vánoční přání byla o bohatším ozdobení vánočního stromu a výzdobě na
sloupech veřejného osvětlení, o pořízení kontejneru na stavební suť, o doplnění
odpadkových košů, o nákupu pohádek a jejich promítání, o vybudování zázemí
hospody pro konání akcí ve Vébrově restauraci, v neposlední řadě i pořízení
oficiálního měření rychlosti na průtahu. Uvidíme, co všechno se nám podaří
splnit.
Díky zodpovědné práci finančního výboru s finančními prostředky obce jsme
v letošním rozpočtu naplánovali i peníze na projekční přípravu dalších akcí.
Jednou z nich je například prováděcí projektová dokumentace pro dokončení
stavebních úprav Vébrovy restaurace.
„Řešení celkového konceptu uličních prostor v obci Polepy“. Za tímto složitým
názvem se skrývá další koncepční materiál, který by měl být vodítkem pro
všechny budoucí zastupitele při zadávání rekonstrukcí ulic. Tým odborníků
zpracuje koncept budoucího uspořádání uličních prostor, ve kterém se zaměří
nejen na pohyb lidí a vozidel v ulicích, ale i na možnosti parkování, na
zachytávání dešťové vody, na výsadby zeleně do uličního prostoru. Jakmile
dostaneme první návrhy, určitě vás pozveme na jejich představení.
O dalších aktivitách se dozvíte uvnitř našich Polepských listů.
Na závěr slova si opět dovolím popřát vám všem pohodu a klid a především dobré
zdraví.

Váš starosta Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
- Poděkování – rádi bychom poděkovali našim spoluobčanům za pomoc při
zvelebování obecního majetku.
Rodina Kučerových – Irena, Pavel a Eliška se sama nabídla a posléze i
ostříhala ovocné stromy vysazené od kompostu k Potřebské cestě.
Pan Jan Král svařil nový rošt ke grilu u vodopádu. Kromě nového roštu se
podařilo najít způsob, jak upravit část štětované cesty k vodopádu do
uživatelsky příjemné podoby, a přitom zachovat její historickou hodnotu.
- Dotace MAS Podlipansko - 17. března 2021 jsme obdrželi radostnou
zprávu, že naše žádost o dotaci z Programu rozvoje na podporu spolkového
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života byla úspěšná a do obce dostaneme skoro 506.000,- Kč. V rámci
Místní akční skupiny Podlipansko je to v tomto kole nejvyšší částka, jaká
byla do zdejšího území poskytnuta. Přidělením dotace však naše práce
nekončí, nyní budeme vybírat zhotovitele jednotlivých prací a dodavatele
vybavení, doložíme, že jsme neporušili dotační pravidla a v následujících
letech budeme každoročně odevzdávat monitorovací zprávu. Věříme, že si
zázemí a vybavení pro náš společenský a kulturní život po odeznění
současných komplikací a omezení společně užijeme.
Dotace silnice – z rozpočtu Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve
výši 642.700,- Kč na opravu komunikace v obci Polepy. Celkové uznatelné
náklady na realizaci projektu za naší obec byly 803.406,11,- Kč.
Osázení záhonu před obecním úřadem – za pomoci rodiny
Abrahámových jsme osázeli obloukový záhon u nové zídky před obecním
úřadem. Další květnový záhon s trvalkami nám zpestří obecní prostranství.
Zásilkovna – Z-BOX - je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky
kterému už nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr.
Cena doručení je stejná jako na ostatní výdejní místa Zásilkovny. Cca do
měsíce bude Z-BOX umístěn proti areálu autodopravy na místě, kde jsou
v současné době kontejnery na tříděný odpad.
Na viděnou! – po obci jsou na různých místech umístěny plakáty orchestru
Police Symphony Orchestra z Police nad Metují. Na plakátech jsou
umístěny velké QR kódy, které jsou výtvarně zpracované tak, aby zaujaly
na první pohled. Pod každým se bude skrývat jiná skladba z koncertů
orchestru a k jejich spuštění bude stačit pouze čtečka QR kódu ve Vašem
telefonu a připojení na internet.
Sběrný dvůr – v květnu jsme získali územní souhlas se stavbou sběrného
dvora. V počáteční fázi bude vybudována opěrná zeď a panelová plochy,
na které budou umístěny modré skladovací kontejnery. Kromě nich bude
na sběrném dvoře umístěn i kontejner na stavební suť.
Nová svozová firma – výběrové řízení na zajišťování svozu odpadů z naší
obce vyhrála společnost Pečecké služby s.r.o.
Oprava mostku přes Polepku – uzavřeli jsme smlouvu s Městem Kolín o
vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Rekonstrukce mostu
přes Polepský potok“ u kovošrotu. Výdaje z obecního rozpočtu jsou
předpokládány ve výši cca 1 mil. Kč.
Stranový mulčovač za obecní traktor – na konci května bychom měli
koupit stranový mulčovač za obecní traktor, díky kterému bude sekání mezí
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a příkopů polních cest podstatně efektivnější a vycházkové trasy v okolí
obce dostanou lepší vzhled.
- Rekonstrukce elektrického vedení – ve většině obce je elektrické vedení
uloženo do země. V červnu by měla společnost AZ Elektrostav Nymburk
pokračovat s kabelizací zbytku nadzemního vedení. S touto akcí chceme
spojit i rekonstrukci veřejného osvětlení (máme hotovou projektovou
dokumentaci a požádáno o územní souhlas) a do výkopu položit alespoň
kabely, zemnící pásky a pouzdra na nové stožáry. V některých ulicích
dotčených touto stavbou budeme muset rekonstruovat i povrchy chodníků.

Finanční výbor
Pro rok 2021 jsou schválené v rozpočtu obce příjmy ve výši 9.927.720 Kč.
Do příjmů nebyla zahrnuta dotace MAS Podlipansko ve výši 506.000 Kč, neboť
nebylo jisté, zda dotaci dostaneme.
Výdaje jsou plánované ve výši 9.662.001 Kč. Největší položkou, se kterou je
počítáno ve výdajích je částka na opravy pozemních komunikací ve výši
1.200.000 Kč (z toho je určen 1 mil. Kč na opravu mostku u kovošrotu) a na
rekonstrukci veřejného osvětlení v souvislosti s kabelizací elektrického rozvodu
ve výši 1.900.000 Kč. Počítáme s výdaji na dětské hřiště, kde by se mohly rozšířit
prvky na cvičení pro starší děti. Na Vebrovu restauraci je počítáno s částkou
700.000 Kč pro zpracování projektu rekonstrukce. Pro výstavbu sběrného dvora
jsme vyčlenili částku 500.000 Kč.
Významnou položkou výdajů jsou platy zaměstnanců obce.

Hospodaření obce
Rozpočtové hospodaření obce za rok 2020 skončilo přebytkem ve výši 691.399,Kč. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 10.197.800,- Kč a skutečnost byla
10.750.137,- Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 8.621.951,- a skutečnost byla
8.649.412,- Kč.
Skutečné příjmy byly o 2.100.725,- vyšší než výdaje. Od této částky musíme ale
dále odečíst:
Financování – kde bylo v roce 2020 zaúčtováno 1.409.326,- Kč – jedná se o
splátku dlouhodobého úvěru, který byl poskytnut obci od SFŽP na výstavbu
kanalizace.
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Nejvyšší podíl na příjmech obce mají daňové příjmy, dotace krajů a ze státního
rozpočtu a vybírané správní poplatky – jedná se o celkovou částku 9.213.513,Kč.

Cyril a Metoděj – bohoslužba
Jako každý rok, i letos bude pan farář Josef Nerad z Peček sloužit 5. července Mši
svatou v naší kapličce Cyrila a Metoděje. Bohoslužba začne v 10 hodin
dopoledne.

Kultura
Den dětí - rádi bychom jej uspořádali ještě před prázdninami, uvidíme, jak se
vyvine situace. Předběžně počítejte s 19. červnem.
Pasování předškoláků – kulturní komise ve spolupráci s paní knihovnicí
připravují pasování předškoláků, kteří v září nastoupí do první třídy, na školáky.
Loučení s prázdninami – ke konci prázdnin se jako každý rok rozloučíme
s létem a časem dovolených.
O termínech konání akcí Vás budeme informovat na webu obce, facebooku a
rozhlasem.

Obecní knihovna v Polepech
- Poplatek v knihovně – paní Lelková vybírá od ledna 2021 registrační
poplatek do knihovny 50,- Kč pro čtenáře od 15 do 80 let, ostatní jsou od
platby poplatku osvobozeni.
- Knihovna je otevřena každou středu od 16 do 18 hodin, mimo otevírací
dobu je Vám paní knihovnice k dispozici na telefonním čísle 605 362 745.
- Bližší informace o všech připravovaných akcích naleznete na webových
stránkách polepské knihovny https://polepy.knihovna.cz/.
- Noc s Andersenem 2021 - hlavním tématem bude 80. výročí Záhady
hlavolamu, ale také hlavolamy celkově. Pokud to situace dovolí, uskuteční
se Noc s Andersenem ve druhé polovině roku. O přesném termínu vás
budeme informovat.
- 10. zastavení jara 2021 - každý čtvrtek je ve 14 hodin u rybníka sraz
seniorů. Přestalo se cvičit ani posezení u kávy nebylo možné a tak
rozptýlení dodala příroda, procházky kolem Polepky, sasanky, petrklíče a
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rozkvetlé stromy nahradily cvičení a posezení u kávy. Nechodí nás moc,
ale je to hezké. V polovině května nastalo konečně větší rozvolnění, většina
už je i naočkována. Procházky se stále konají, 10. zastavení ještě nekončí.
- Letní kino. Díky pořízení datového projektoru a velkého plátna z dotace
od Středočeského kraje uvažujeme i o promítání filmů pro polepskou
veřejnost. Máte-li typy na zajímavé filmy, určitě nám je sdělte.

Polepský fotbal
V neděli 23. 5. se odehrálo první přátelské utkání letošní sezóny. Domácí přivítali
na hřišti hosty z fotbalového klubu Štítarský SK. Domácí fanoušci se mohli
radovat z vítězství 8:3.
Další neděli, tj. 30. 5. zavítají naši hráči na hřiště do Štítar. Přátelské utkání se
Štítarským SK se odehraje od 17 hodin.
V neděli 6. 6. přivítá domácí fotbalový tým TJ Polepy A hosty z fotbalového
klubu FK Červené Pečky. Přátelské utkání začíná opět v 17 hodin. Přijďte
podpořit náš tým.

Různé
Příspěvek Linka bezpečí – obec Polepy poskytla 5.000,- Kč na podporu Linky
bezpečí. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i
každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství
pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Pokud Vás život dostane do bezvýchodné situace, neváhejte se na Linku bezpečí
obrátit – tel.: 116 111
Oprava dveří u kapličky
Po dlouhých letech hledání šikovného řemeslníka jsme dostali z Čestína typ na
pana Lupínka. V současné době jsou dveře kapličky repasované a nově natřené.
Nátěru a případných oprav se dočkají i okna.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se
od ledna do května 2021 dožívají významného
životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus. Zároveň se
omlouváme našim jubilantům, které jsme v době
epidemie nemohli osobně navštívit a popřát jim k
jejich jubileu.

70 let

75 let

Podhajská Růžena

Venkrbcová Ludmila

Ptáček Jiří

Sekavcová Alena

Adamcová Marie

Civínová Květoslava

Brzák Petr

Sochůrková Jitka
Charvát Miloš

95 let
Fischerová Jaroslava

Pozvánka do Nebovid
Stará řemesla ožijí na tvrzi v Nebovidech
Spolek Nebovidská tvrz po covidové pauze otevírá opět brány kulturní památky
a zve všechny příznivce na rodinné odpoledne s jarmarkem a programem v sobotu
12. 6. 2021 od 13 hodin. Letošní předprázdninová dobová akce je zaměřena na
prezentaci tradičních řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na zvuky kladiva
dopadajícího na kovadlinu, vůni dřeva z dílny řezbáře, usměvavé svíčkařky, vůni
bylinek a domácích olejů, mýdel a mastí, přadlenu s kolovratem a mnoho dalších.
V Nebovidech své řemeslo předvedou i šermíři NaraziaN a o práci sokolníka
povypráví Teir. Příjemnou atmosféru jarmarečního odpoledne písničkami a
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pohádkou rozzáří Divadélko Kůzle. Akce se bude vzhledem k omezením konat
převážně ve venkovních prostorách tvrze, za příznivého počasí budou pro tvořílky
připraveny dílničky, z tvrze si tak můžete odnést nejeden vlastnoručně udělaný
výrobek.
Letní kino na tvrzi
Spolek Nebovidská tvrz zve všechny příznivce Letňáků na tvrzi na jeho desátou
promítací sezónu. Tak jako po celých Čechách i v Nebovidech budou akci
provázet bezpečnostní opatření dle aktuálního nařízení vlády. Prosíme
návštěvníky, aby pár dnů před akcí sledovali web tvrze nebo fb, kde uvedeme
aktuální podmínky pro vstup na kulturní akci. “Tvrzáci“, kteří pro Vás akci
připravují vzkazují: „Nenechte se odradit, udělejte si testy a přijďte – budeme Vás
čekat a jen díky Vám se tvrz v Nebovidech opět nadechne, byť přes roušku
opatření. Termíny a program letňáků naleznete na www.nebovidskatvrz.cz.

Něco pro děti
V tajence je ukryto vyjmenované slovo po b.

8

