Číslo VI
Červen 2007
Vážení sousedé a spoluobčané,
vydání minulého čísla pro Vás připravili společně starosta a místostarostka, za což bych
jim chtěla na tomto místě poděkovat.
Dále bych Vás ráda informovala o tom, že se další zasedání obecního zastupitelstva
nebude konat 4. července, ale bude odsunuto až na přelom července a srpna. O termínu
konání a programu jednání budete informováni hlášením obecního rozhlasu, pozvánka s
programem bude vyvěšena na úřední desce u OÚ. V této souvislosti obdržíte další
vydání Polepských listů až v první polovině srpna.
A protože se kvapem přiblížilo léto a čas odpočinku, ráda bych Vám jménem všech
zastupitelů popřála, aby se prázdniny či dovolená vyvedly přesně podle Vašich představ.
Irena Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Kompostéry – poslední možný termín k odběru je 30.6.2007
K 6.6.2007 bylo odebráno 121 ks kompostérů z celkového počtu 230 ks. Vzhledem
k omezeným skladovacím možnostem rozhodlo obecní zastupitelstvo o konečném
termínu, kdy mají obyvatelé Polep poslední možnost si kompostér bezplatně vyzvednout.
Prosíme všechny občany, kteří mají tento o kompostér zájem a ještě si ho nevyzvedli,
aby tak učinili nejpozději do 30.6.2007. Po tomto termínu budou zbylé kompostéry
nabídnuty dalším zájemcům z řad obyvatel Polep za poplatek 200,- Kč/ks.
Stále platí, že kompostéry si můžete vyzvednout na OÚ v době úředních hodin p.
Frenglové, tj. každé pondělí od 14-20 hod. a každou středu od 8-20 hod. Kompostér a
návod na jeho využítí obdržíte zdarma proti podpisu zápůjční smlouvy.
Dotace
Jak bylo uvedeno v předcházejících vydáních Polepských listů, žádala obec o dotace
z různých fondů Středočeského kraje. Jak jsme byli úspěšní?
 Pro rekonstrukci obecního rozhlasu obec získala 120 tis. Kč (na dodavatele bude
vyhlášeno výběrové řízení, viz. Jednou větou …).
 Na obnovu původního porostu v lokalitě „třešňovka“ po vykácení přestárlých
stromů jsme získali 16,1 tis. Kč. Výsadba bude probíhat na podzim letošního roku.
 Obci byla přidělena dotace ve výši 1,5 mil. Kč na dostavbu vodovodu (III. etapa).
 Na vybavení knihovny jsme obdrželi 5 tis. Kč. Za tyto prostředky bude pořízena
barevná tiskárna, která bude využívána například i pro tisk občasníku pro děti
Polepáček nebo Polepských listů.
Administrativní pracovnice: Po 14-20 hod., St 8-20 hod.
Starosta, místostarostka:
Po 18-21 hod., St 18-21 hod.

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515

www.obecpolepy.cz
oupolepy@volny.cz

 Fotbalisté získali dotaci ve výši 108 tis. Kč na rekonstrukci rozvodů vody a
vybudování jímky ve stávajících šatnách na fotbalovém hřišti. Nutná spoluúčast
obce v tomto případě činí 20%.
 Naopak neúspěšní jsme byli při získávání finančních prostředků na přestavbu
bývalé prodejny v malé fitnes z Fondu dětí a mládeže Středočeského kraje.
Změny budou do rozpočtu zapracovány až poté, co budou podepsány smlouvy se
Středočeským krajem.
Vodovod – III. etapa
Práce na hlavním řadu vodovodu, které prováděla firma VSK, byly již ukončeny a
předány. Po projednání s firmou VSK bude ještě na základě upravené dokumentace
provedeno zokruhování vodovodního řadu – toto vznikne propojením řadu v ulici Zelená
a Masarykova.
V současné době se budují jednotlivé přípojky v ulicích V cihelně, Nová a Masarykova.
Práce provádí opět firma VSK. Termín pro dokončení vodovodních přípojek pro
jednotlivé domácností je momentálně v jednání.
Výsadba veřejné zeleně
Obecnímu úřadu se podařilo získat finanční
prostředky na osázení okolí opěrné zdi na
otočce
MHD.
Výsadbu
realizovala
zahradnická
firma
Petronila
paní
Abrahámové z Polep spolu s manželem, který
se také příležitostně stará o vzrostlou zeleň
v obci. Osázení bylo realizováno ve dvou
etapách – nejprve byla osázena spodní část,
kde budou kvést vajgelie, mochny a tavolníky
a nedávno také horní část, kde byly vysázeny
zlatice, hlohyně, skalníky a tavolníky.
Bohužel hned po výsadbě spodní části bylo
několik keříků ukradeno. Podle vyjádření
manželů Abrahámových se jedná o škodu
přibližně 300,- Kč. Průměrná cena jedné
rostliny se pohybuje kolem 40 až 50 korun podle druhu. Pokud by měl někdo z občanů
zájem o okrasné listnaté nebo jehličnaté
rostliny v kontejnerech pro vlastní zahrádku,
může získat kontakt na manžele Abrahámovi
na OÚ nebo může využít e-mailovou adresu: petronila.kh@email.cz. Abrahámovi
rostliny nejen zajistí, ale poradí i s výsadbou a dalším pěstováním, stejně tak jsou
odborníky na projektování a realizaci zahrad i veřejných prostranství.
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Nejčerstvější novinkou v úpravách veřejné zeleně je
osázení plochy u cvičné stěny na dětském hřišti.
Minulý týden tam byly vysázeny různé kultivary
tavolníků,
skalníky
a
vajgelie. Práce
provedli opět
Abrahámovi.
Ve
stejné
lokalitě
byl
dále vysazen
jeden strom za
účelem
vytvoření stínu
v letních
měsících. Pro
milovníky přírody uvádím, že se jedná o
netypický strom – liliovník tulipánokvětý. Další
strom byl vysazen u rybníka u horního mlýna,
v tomto případě jde o vrbu. Oba stromy zasadil
starosta obce.
Nabídka palivového dřeva
Jak již bylo oznámeno, byly z bezpečnostních důvodů pokáceny přestárlé topoly pod
splavem u dolního mlýna. Při kácení však vlivem omezeného prostoru a kopcovitého
terénu došlo k poškození i několika mladších stromů, které je nyní třeba také
z bezpečnostních důvodů pokácet. Prosíme zájemce o pokácení 1 ks vzrostlého jasanu a
několika dalších poškozených stromů, aby se přihlásili do 30.6.2007 na OÚ (kontakty
jsou uvedeny na 1. straně dole). Dřevo bude zájemcům poskytnuto zdarma za úklid.
Burza nepotřebných věcí – Polepáci sobě
Zastupitelstvo obce připravuje na pátek 21. září na hřišti u horního rybníka burzu
nepotřebných věcí. Burza bude probíhat formou komisního prodeje tak, že občan, který
bude chtít darovat např. starou funkční sekačku na trávu (protože si koupil modernější),
předá tuto sekačku zástupci obce. Ten po předání všech věcí zahájí jejich odprodej
zájemcům s tím, že výtěžek z této akce bude věnován na výsadbu zeleně v naší obci.
Pokud by došlo k tomu, že o sekačku nebude mít nikdo zájem, musí si dotyčný občan
převzít sekačku nazpět.
Po skončení akce bude táborák s opékáním vuřtů. Další podrobnosti budou zveřejněny
v následujícím vydání Polepských listů. Zatím je čas promýšlet, kterou věc darovat.
Jednou větou ...
• Na žádost občanů bude u vývěsky v řadovkách naproti Mojžíšům instalováno
zrcadlo pro lepší bezpečnost. Instalaci ochotně nabídl a provede pan Nebesař, jistě
za pomoci sousedů.
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• Na úřední desce a na webových stránkách obce budou zveřejněny podmínky pro
výběrové řízení na rekonstrukci obecního rozhlasu dle zákona o veřejných
zakázkách.
• Práce pro obec, kromě pana Jiruše, vykonávali za finanční odměnu: Markéta
Vopěnková (úklid zastávek a kapličky, natírání kovových konstrukcí), Václav
Liška a Josef Honc (branky a oplocení antukového hřiště u horního mlýna).
• Zastupitelé obce vyjádřili poděkování kulturní komisi ve složení E. Mačková, T.
Mačková, M. Kotlářová, Š. Nehasilová, B. Šmídová, J. Procházková za zajištění
akcí, které proběhly v poslední době. Jedná se o výstavu motýlů, den matek,
zájezd pro důchodce a den dětí.
• Pokud bude někdo z občanů prodávat kovový odpad či jiné suroviny a nebude
potřebovat potvrzení pro vlastní potřebu, prosíme, aby nechal napsat doklad na
Obec Polepy. Získáme tak finanční příspěvek od firmy EKOKOM do našeho
rozpočtu.
• Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obsluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u pana Jiruše, Nová ulice č.p. 78.
• Cena zapůjčení obecní multikáry činí 200,-Kč/den plus úhrada nákladů na palivo.
• Pokud má někdo z občanů otázky k zániku povolení odběru vody ze studně, o
kterém jsme široce psali v únorovém čísle, může využít bezplatné telefonické
linky ministerstva zemědělství 800 101 197.

Polepy v soutěži Vesnice roku
Myslím, že málokdo z nás je dostatečně informován o charakteru, organizaci, kategoriích
a kriteriích pro hodnocení a oceněních pro úspěšné vesnice. Dovolte mi trochu šedé
teorie, kterou jsem zpracovala na základě informací zveřejněných na webových
stránkách www.mmr.cz (Regionální politika, Události) a www.vesniceroku.obce.cz.
Soutěž Vesnice roku – o co vlastně jde
Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem
měst a obcí ČR a v letošním roce nově i s Ministerstvem zemědělství ČR vyhlásilo pro
letošní rok již 13. ročník soutěže Vesnice roku. Soutěž napomáhá propagovat obnovu
venkova a současně přináší řadu příkladů a inspirací k realizaci vlastních programů
obnovy. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní
tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Pravidla soutěže
Soutěž Vesnice roku probíhá ve dvou kolech – krajském a celolostátním. Všechny
přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny hodnotitelskou komisí v krajském kole a do
celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena
zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa a
vítěz soutěže se stává nositel titulu Vesnice roku 2007.
Hodnotitelská komise posuzuje při hodnocení jednotlivých obcí tyto okruhy: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
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vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu.
V krajském kole soutěže může být oceněna maximálně čtvrtina obcí z celkového počtu
přihlášených. Každá obec může získat v daném roce maximálně jedno ocenění a dané
ocenění může být obci uděleno pouze 1x za 5 let.
Ceny pro nejlepší
V krajském kole jsou nejlepším obcím udělovány stuhy: zlatá stuha – vítěz krajského
kola, modrá stuha - za společenský život, bílá stuha - za činnost mládeže, zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí, oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského
subjektu. Dále může krajská hodnotitelská komise udělit diplomy: diplom za vzorné
vedení obecní knihovny, diplom za vzorné vedení kroniky, diplom za rozvíjení lidových
tradic nebo diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci.
Průběh soutěže v naší obci
Obec Polepy podala přihlášku do soutěže na konci dubna 2007. Přílohou přihlášky byla
podle propozic charakteristika obce, tj. jakási písemná zpráva pro hodnotitelskou komisi
obsahující jednotlivé okruhy hodnocení. Tuto charakteristiku zpracovali starosta s
místostarostkou.
Na základě odeslané přihlášky obec navštíví hodnotitelská komise. Tato návštěva
proběhne v úterý 19. června od 17 hodin - bude zahrnovat především prohlídku obce a
její prezentaci formou rozhovoru se zastupiteli.
Na seznamu přihlášených obcí do soutěže Vesnice roku figuruje 49 obcí, tzn. že se bude
rozdělovat maximálně 12 ocenění. Z kolínského okresu jsou přihlášeny pouze 2 obce –
Polepy a Lošany. Pro zajímavost: nejvíce obcí je přihlášeno z benešovska – celkem 14.
Budou mezi oceněnými vesniceni i Polepy? To se dozvíme během prázdnin.

Kultura
Nové knihy a prázdninový provoz v knihovně
Knižní fond v naší knihovně je pravidelně dvakrát do roka doplňován o nové tituly, takže
polepským čtenářům jsou k dispozici nyní i tyto publikace:
Historická a životopisná literatura – Vikingové, Piráti, Ve službách germánského ducha,
Červen 1941, Rakouští císařové, Jan Kačer, Edvard Beneš, Miloslav Švandrlík
Literatura pro ženy – Nemáme na vybranou, Fatwa, Učitelská dcerka, Bety, Roky
v kruhu a další
Knížky pro děti – Láska na heslo, Poník k zulíbání, České pohádky,
Kde čtyřlístky nerostou, atd.
Neváhejte a přijďte si vypůjčit nějakou pěknou knížku na dovolenou
nejen pro případ deštivého počasí.
Dále knihovnice paní Hrušková upozorňuje své stálé i občasné
čtenáře na prázdninový provoz knihovny, který bude mít stejný režim
5

jako vloni, tzn. že knihovna bude otevřena ve středu 1x za 14 dní, tj. bude mít otevřeno
následovně:
v červenci: 4. a 18.7.
v srpnu: 1., 15. a 29.8, vždy od 16 do 18 hodin.
Jak se nám líbilo na výletě aneb názory účastníků zájezdu do východních Čech
Kulturní komise uspořádala především pro spoluobčany důchodového věku zájezd na
zámky ve východních Čechách. Osobně jsem na zájezdu
nebyla, ale chtěla jsem znát názory těch, kteří „byli u
toho“, proto jsem zvedla telefon a oslovila některé
účastníky výletu. Všechny jsem poprosila, aby mi na
kousek papíru napsali, jak se jim na zájezdu líbilo či
nelíbilo a kam by chtěli jet třeba příště. Byla jsem velmi
mile překvapena, protože nikdo z oslovených neodmítl.
Nyní si můžete přečíst názory a postřehy některých
účastníků výletu také Vy, příspěvky jsou otisknuty bez jakýchkoliv úprav.
Tak např. paní Hana Hrušková mi napsala:
Slunečný 25. květen nenechal mnoho polepských důchodců v klidu. Tento den se
uskutečnil zájezd do zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, lázní
Bohdaneč a státního zámku Hrádek u Nechanic. Na zastávce všechny přivítala paní
místostarostka Mačková, která pak během jízdy informovala o místech, kde budeme.
Vše bylo dobře připraveno, navštívené objekty získaly náš obdiv. Na závěr
nechybělo ani společné fotografování. Děkujeme všem, kteří se na úspěšném
zájezdu podíleli a už se těšíme na další. Polepští důchodci
Dalším účastníkem výletu byla paní Marie Čábelová:
V pátek 25.5.07 jsem se s manželem zúčastnila autobusového zájezdu, který pro
spoluobčany uspořádala kulturní komise obecního zastupitelstva. Navštívili jsme
nejprve zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme měli štěstí na
milou a kvalifikovanou průvodkyni. Ta nás podrobně seznámila s historií rodu
Kinských, kteří zámek opět vlastní. Po prohlídce zámku a krásného anglického
parku jsme odjeli do Lázní Bohdaneč. Zde jsme měli dostatek času na prohlídku
lázní samotných a malého městečka, a také na občerstvení. Pak směřovala naše
výprava na poslední plánované místo, nedaleký zámek Hrádek u Nechanic. Den se
vydařil, bylo pěkné počasí a myslím, že to byla malá společenská událost, kde si
Polepáci v klidu a pohodě mohli spolu popovídat. Za to díky kulturní komisi a
zvláště iniciativní a vždy milé paní Mačkové, která nás doprovázela.
Manželé Nebesařovi potěšili návrhem cíle pro další výlet:
Dne 25. května jsme se zúčastnili zájezdu, který uspořádala kulturní komise OÚ
Polepy pro důchodce. Zájezd byl perfektně připraven a výborně organizován, za což
patří náš dík zejména paní Mačkové, vedoucí celé akce. K úspěšnému průběhu
přispělo i pěkné počasí. Všichni účastníci jsme se shodli na tom, že by se mělo
v podobných akcích pokračovat. Proto navrhujeme kromě návštěvy dalších měst a
zámků i prohlídku ZOO ve Dvoře Králové – večerní safari. Děkujeme Nebesařovi
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Pan Břetislav Pazdera se svěřil, že nerad píše, a tak jsme se dohodli na osobním setkání.
Dovoluji si naše krátké povídání shrnout do následujících řádků, které pan Pazdera
autorizoval:
Pan Pazdera se k zájezdu vyjádřil kladně. Považuje zájezd za pohodový a
odpočinkový, dobře organizačně zajištěný. Navrhuje, zda by nebylo možné
přesunout termín pořádání zájezdů z pracovního dne na dny volna, aby se mohli
zúčastnit občané, kteří nemají možnost účastnit se zájezdů v pracovní dny.
Konstatoval, že člověk najezdí stovky kilometrů, a přitom nezná pořádně své
nejbližší okolí, jako příklad může posloužit právě zámek Karlova Koruna, který není
daleko a je hezký.
Dalším cílem zájezdů navrhl Zemi živitelku v Českých Budějovicích, Zahradu Čech
v Litoměřicích, návštěva divadel a muzikálů.
Zámek v Chlumci se líbil i paní Ludmile Vojáčkové…
V pátek 25.5. jsem se zúčastnila zájezdu na zámky v Chlumci nad Cidlinou a
Hrádek u Nechanic. Více na mě zapůsobil život rodu Kinských v Karlově koruně,
hlavně díky poutavému vyprávění slečny průvodkyně.
V lázních Bohdaneč byl čas na příjemné posezení za
krásného počasí u něčeho dobrého. Byl to vydařený
pohodový výlet zase díky naší průvodkyni.
A co Vy? Nepojedete příště také?
Všem dopisovatelům bych ještě jednou ráda poděkovala za čas, který mi věnovali a
především za jejich postřehy a náměty.
Irena Kučerová

Sport
Fotbal
Fotbalovým fanouškům přinášíme tabulky umístění polepských mužstev:
TABULKA A
Rk. Tým
Záp +
0 Skóre
Body
1. Kouřim
24 17
6
1
73:24
57
2. Velim B
24 12
4
8
53:53
40
3. Sadská
24 12
3
9
53:42
39
4. Polepy
24 11
4
9
60:48
37
5. Zeleneč
24 10
5
9
62:56
35
6. Tuchoraz
24 10
4
10
53:43
34
7. Ostrá
24
8 10
6
44:36
34
8. Sibřina
24 11
1
12
45:64
34
9. AFK Pečky
24 10
2
12
37:36
32
10. Lysá
24
9
5
10
42:44
32
11. Kounice
24 10
2
12
31:48
32
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12. Loučeň
13. Milovice
14. Libice
TABULKA B
Rk. Tým
1. N. Ves I
2. Křečhoř
3. Hradištko I
4. Libodřice C
5. Sendražice
6. Štítarský SK
7. Polepy B
8. Ratboř B
9. Bečváry B
10. Nebovidy B
11. Kořenice

24
24
24

Záp +
18 12
18 11
18 11
18 10
18
9
18
8
18
8
18
7
18
5
19
5
19
3

TABULKA - OP Žáci
Rk. Tým
Záp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krakovany
Polepy
Č. Pečky
Ovčáry
Konárovice
Pašinka
FŠ V. Osek
Žiželice
Vrb. Lhota
Cerhenice

8
6
4

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

+

2
5
7

14
13
13

26
23
19

0 Skóre
Body
1
5
44:31
37
3
4
47:25
36
1
6
50:33
34
1
7
54:51
31
3
6
52:35
30
4
6
42:44
28
2
8
46:33
26
0
11
49:48
21
4
9
35:49
19
3
11
41:71
18
0
16
25:65
9

0 15
13
13
10
10
7
4
3
3
2

37:48
31:58
39:60

1
2
1
3
0
1
0
1
0
1

Skóre
1
2
3
4
7
9
13
13
14
14

125:10
108:18
106:19
78:37
70:30
32:60
40:139
33:56
21:112
15:147

Body
46
41
40
33
30
22
12
10
9
7

Turnaj žáků
Pro všechny příznivce fotbalu máme ještě jednu zprávu. V sobotu 23.6.2007 od 8.30
hodin pořádá náš oddíl na hřišti v Polepech fotbalový turnaj žáků za účasti těchto oddílů
- Kouřim, Zásmuky, Veltruby, Ovčáry, AFK Pečky, Polepy. Složení týmu
reprezentujícího Polepy zatím není definitivní. Losování turnaje bude probíhat na místě a
cenou pro vítěze turnaje bude pohár, diplom a míč značky Adidas. Přijďte povzbudit
naše mužstvo!
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