Listopad 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Pokaždé, když mám před sebou úkol napsat slovo starosty, řeším dilema, které téma je to "nosné".
Nechci Vás zatěžovat stále stejnými problémy, ale ono to vlastně ani jinak nejde. Náš život na vsi se
točí stále dokola. Nevím, zda je to správné, že máme vlastně jakési jistoty a pevné body, nebo jestli by
nebylo lepší mít náš život pestřejší, plný neočekávaných událostí a zvratů. Odpověď bude asi u
každého z nás jiná. Určitě je závislá na věku, naturelu, ekonomické situaci a samozřejmě zdraví. A
možná i na tom, jak jsme schopni se potkávat a povídat si o našich radostech a možná i strastech.
Proč tak filosofický úvod? Vedla mne k němu drobná, ale přesto potěšující akce. Brigáda zahrádkářů u
horního rybníka, kteří se nechali vyprovokovat svým předsedou, pane Václavem Pechem, vzali do
rukou nářadí a s pomocí obecního materiálu a obecní mechanizace opravili cestu podél rybníka. Za dvě
hodiny úsilí poměrně velký kus práce a hlavně hřejivý pocit z dobře vykonaného díla.
Většina z nás si vzpomene, jak jsme chodili na různé
brigády, na akce Z, co všechno se po obci postavilo, kolik se
při tom užilo i legrace, co všechno se probralo a domluvilo,
jak k sobě měli lidé blíž. Možná mne nyní někdo bude
podezírat z obhajoby "starých pořádků". Nemyslím si, že
bych chtěl, abychom se vrátili do dob před revolucí. Také
rád jedu na dovolenou do zahraničí, jsem rád, že o mně
nerozhoduje stranická buňka (i když si při pomyšlení na
současné politické garnitury nejsem až tak jist ...), jsem rád
za svoji svobodu. Ale schází mi to potkávání se sousedy. K
těmto slovům mne dovedlo i poděkování jedné z našich
obyvatelek za to, že díky obci nemusela uklízet všechno listí,
které spadlo z jejího stromu na obecní chodník a silnici.
Naučili jsme se velmi rychle, že za nás "obecní úřad, výbor,
starosta ..." zajistí spoustu věcí, že se o nás postará, vždyť si
přeci platíme daně. Ano, bráno striktně podle práva tomu
tak je. Obec na tyto služby má v rozpočtu peníze a je schopna je vydat. Ale stále je mi líto, že už se na
ulici nepotkáme s tím koštětem při zametání před vlastní parcelou, že se nepotkáme při brigádě třeba
na dětském hřišti. V některém ze "slov starosty" jsem psal, že bychom se mohli sejít při obnově brány
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riziko zranění brigádníků, svázanost bezpečnostními předpisy, nízká kvalita díla .... Asi už jsme skutečně
přijali myšlenku, že se budeme starat jen o svůj majetek a co je za plotem, o to ať se stará někdo jiný. A
tomu nechci podlehnout.
Ve snaze potkat se i s dalšími lidmi jsme uspořádali i trochu odlišnou akci než doposud. Polepský
kabaret s hudbou 30. let oslovil zase jinou skupinu lidí. Sešlo se nás na padesát, sál Vébrovy restaurace
se skutečně proměnil na "šantán", chyběly už jen lehce oděné společnice ... :-) Ačkoliv oficiální
program skončil v osm večer, poslední hosté odcházeli o půl jedenácté, a to jen proto, že zdejšímu
pivovarníkovi došlo pivo. Podle ohlasů nám nezbude, než podobnou akci v dohledné době zopakovat.
Ačkoliv uvnitř listů jsou komentáře k dalším akcím, které se v obci udály a udějí, rád bych znova
poděkoval všem, kteří s nimi přicházejí a kteří je pomáhají uskutečnit. Případně Vás ostatní požádal o
další nápady a náměty pro naše společná setkávání.
A píšu-li o námětech, tak stále platí výzva pro všechny obyvatele Polep týkající se návrhů na vylepšení
naší obce. Nejen prostor veřejných, ale i návrhů na vylepšení služeb občanům, na zpestření dění v obci.
A budou-li mít Vaše návrhy i konkrétnější podobu a obsah, tím spíše dojde ke vzájemnému pochopení.
Děkujeme za přízeň a přejeme krásné podzimní dny a hlavně pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
Poděkování za ušití závěsů do Vébrovy restaurace
Děkujeme laskavě jedné z našich sousedek, která si přála zůstat v anonymitě, za ušití závěsů a
dalších textilních doplňků do Vébrovy restaurace. Paní nejen že vše během krátké chvilky bez nároku
na honorář ušila, ale také doporučila, kde levně pořídit látky. Ještě jednou moc děkujeme.
Závěsy byly pořízeny u příležitosti konání Hudebního kabaretu v Polepech. Sál tím získal příjemnou
a vlídnou atmosféru. Kdo jste zmeškal Hudební kabaret, budete mít další možnost vidět upravený sál
při prezentaci studií úprav prostranství u Vébrovy restaurace. Přijďte, budete mile překvapeni.
I. Kučerová
Poděkování za přípravu a zorganizování akcí
 Cesta dušičkovým údolím
Na tuto akci přišlo přes 60 dětí a tak byla každá pomocná ruka velice vítána.
Cestu dušičkovým údolím vymyslela a připravila L. Záhorová za vydatné
pomoci členů své rodiny, ruku k dílu ochotně přidali B. Pichlová, L. Převrátil,
M. Kohoutová, manželé Chroustovi, J. Sojka, R. Vodička, N. Kozlíková a
manželé Koutovi (umožnili bezplatné napojení reflektoru na osvícení splavu).
 Hudební kabaret v Polepech
Organizaci hudebního podvečeru ve stylu 30. let, resp. přípravu sálu, měl na
starosti především R. Vodička. Hudební část organizovala Anežka Mejzrová.
Hlavním protagonistům pak sekundovali: I. Vávrová a Ing. Karaivanov z pivovaru Svatý Ján, majitelé
kavárny Na Kozím plácku z Kutné Hory, starosta z Pašinky p. Kučera, K. Sokolová, L. Převrátil, B.
Pichlová. Za zapůjčení reflektorů děkujeme Divadlu Kolín.
I. Kučerová
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Informace Obecního úřadu Polepy
Splašková kanalizace – výběrové řízení
Starosta informoval na jednání zastupitelstva, že se komise pro vytvoření zadávacích podmínek a
následný výběr nejlepší firmy, která pro obec vypracuje žádost o dotaci na kanalizaci z OPŽP - ve
složení: Ing. J. Novák (předseda komise pro rozvoj obce), Ing. Vokounová (člen finančního výboru),
Mgr. Mačková (předseda kontrolního výboru), Ing. Vodička (starosta) a L. Konývka (člen kontrolního
výboru) - sešla s Mgr. Rambouskem z LK Advisory a shodli se, že obec není schopná sama vytvořit
zadávací podmínky k získání dotace. Související zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky k
administraci projektu splaškové kanalizace byly zveřejněny na úřední desce obce a dále byly zaslány
třem vybraným firmám. Ve středu 18. 11. 2015 v 18:30 dojde k otevření obálek, k jejich vyhodnocení a
k vybrání dotačního manažera.
I. Kučerová
Představení obou studií úprav prostranství před Vébrovou restaurací a okolí
Veřejná prezentace obou studií úprav prostranství před Vébrovou restaurací a okolí se bude konat
v sálu Vébrovy restaurace v úterý 24. listopadu od 18 hodin.
Kdo z Vás ještě návrhy neviděl, může se podívat na web: http://www.obecpolepy.cz/urad2/projekty/studie-na-upravy-okoli-vebrovy-restaurace/prvni-zverejneni-navrhu-studii/ - načítání může
trvat poměrně dlouho, tak mějte trpělivost, prosím - zde je možné hned napsat připomínky a náměty,
nebo jsou obě studie částečně vystaveny v tištěné podobě za okny Vébrovy restaurace – zde můžete
také v omezené míře napsat svoje postřehy. Určitě se na studie podívejte, je zajímavé, že v určitých
bodech se v řešení obě skupiny shodují, jindy se diametrálně odlišují. Bude tedy o čem diskutovat.
Přijďte nám své názory a připomínky sdělit dříve, než bude rozhodnuto.
I. Kučerová
Nová zelená úsporám
Na obec se obrátil projektový manažer pan Vašíček a nabízí občanům bezplatný seminář k dotaci
Nová zelená úsporám. Cílem semináře je představit našim občanům možnosti čerpat dotaci na snížení
energetické náročnosti jejich domovů a tím pádem i úsporu nákladů na energie a tím pádem na
bydlení. Zateplením, výměnou oken nebo jiným opatřením zvyšujete hodnotu Vaší nemovitosti.
Bezplatný seminář se bude konat ve středu 25. listopadu od 18 hodin v sálu Vébrovy restaurace.
I. Kučerová
Jak zaplatit daň z nemovitosti v příštím roce
Finanční úřad nabízí občanům možnost platit daň
z nemovitostí prostřednictvím SIPO. Výhodou je, že
nezapomenete daň zaplatit, nebo zaplatit včas, že nemusíte
čekat na složenku a pak čekat na poště.
Pokud máte o tuto službu zájem, musíte vyplnit do 31.
ledna 2016 formulář Oznámení k platbě daně z nemovitostí
prostřednictvím SIPO, k němu přiložíte aktuální rozpis SIPO a
odevzdáte na finančním úřadu, kde jste poplatníkem daně
(nejčastěji v Kolíně). Formulář si můžete vyžádat přímo na FÚ
nebo si jej stáhnout z internetu www.financnisprava.cz pod
záložkou daňové tiskopisy.
I. Kučerová
Jak dál s poplatky za popelnice
Na prosincovém zasedání zastupitelstva bude předložena kalkulace poplatku za popelnice na
směsný komunální odpad pro následující rok, která bude vycházet ze skutečnosti letošního druhého
pololetí. Spolu s touto zprávou budou v prosincovém čísle Polepských listů uvedeny podrobné
informace týkající se svozu odpadů, četnosti svozů, poplatků, známek a možných změn nevyhovujících
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variant pro rok 2016 a také instrukce co dělat, pokud vám zbyly nějaké jednorázové samolepky na
popelnice pro rok 2015. Vyčkejte tedy, prosím, do prosince. Děkujeme.
I. Kučerová
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je nutné požádat do konce roku, končit
bude i příspěvek na mobilitu
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (laminované
průkazy) a průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy) možnost zajistit si výměnu za nový
průkaz TP, ZTP a ZTP/P. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový typ průkazu nahrazuje všechny průkazy vydané
do 31. 3. 2015. Pro výměnu průkazu je nutné se osobně dostavit na pracoviště a doložit stávající
průkaz, novou fotografii průkazového typu a občanský průkaz.
Zároveň s průkazy bude posledního prosince končit některým klientům i příspěvek na mobilitu.
Tento příspěvek ve výši 400,- Kč bude nadále přiznán osobám s nárokem na nový průkaz ZTP nebo
ZTP/P, kteří se za úhradu opakovaně v měsíci dopravují. Pokud byl tento příspěvek přiznán v roce 2014
a 2015, bude vyplácen i nadále bez podání žádosti. O konci platnosti přiznání příspěvku na mobilitu
bude všem klientům, kterých se to týká, v průběhu prosince zaslán informativní dopis, a to i s
potřebnou žádostí a podrobnějšími informacemi. V průběhu ledna 2016 si tito klienti musí podat
novou žádost, což je vhodné učinit prostřednictvím České pošty. Pokud bude žádost zaslaná předčasně
před 1.1. 2016, bude zamítnuta.
V případě potřeby můžete kontaktovat paní Mgr. Zdenku Duškovou, tel. 950 129 538, nebo
elektronicky zdenka.duskova@ko.mpsv.cz.
I. Kučerová

Jednou větou ...









Byla schválena inventarizační komise v tomto složení: Mgr. Mačková – předseda, E. Kotlář a K.
Čech – členové.
Zastupitelstvo Středočeského kraje zaslalo oznámení ve věci žádosti o poskytnutí dotace na
výstavbu 1. etapy kanalizace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství, že neschválilo poskytnutí dotace na základě naší žádosti z důvodu
nedostatečného objemu peněžních prostředků v uvedeném programu.
Zastupitelé souhlasili s podpisem petice obcí, kterou zaslal starosta Radovesnic II Václav Janík,
kde podepsaní starostové vyzývají Středočeský kraj k transparentnímu rozdělování dotací podle
předem jasných pravidel a žádají zveřejnění celého tohoto procesu, a to od začátku roku 2015.
Zastupitelé upustili od záměru přemístit plakátovací plochy mimo autobusové zastávky na
samostatné desky s ohledem na pořizovací cenu.
Na základě přání některých z Vás se pokusíme domluvit občasnou docházku pedikérky do Polep
a možnost ošetření v prostorách fitka vedle hospody tak, abyste se vyhnuli návštěvám ve Vaší
domácnosti. O tom, jak jednání dopadlo, Vás budeme informovat
za měsíc.
Svoz bioodpadu bude probíhat až do konce listopadu. Tedy, kdo
má objednán střídavý (kombinovaný) svoz, bude mu popelnice na
komunální odpad svážena každý týden počínaje 25. listopadem.
Vzhledem k tomu, že se již začalo topit, je možné, že by někdo
z vás mohl mít problém s umístěním popela. V tomto případě si
můžete na OÚ v době úředních hodin zakoupit jednorázovou
známku v hodnotě 70,- Kč (110 l) nebo za 110,- (240 l), která vás
opravňuje k jednorázovému svozu navíc oproti zaplacené
variantě.
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Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu - 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12.
papír – každý pátek – 20.11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12.
sklo – poslední pátek v měsíci 27.11.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 8.12.
bioodpad – lichý pátek – 20.11. (poslední svoz v tomto roce)

I. Kučerová

Hospodaření obce
Zájezd do Polska
Po dlouhé době se díky oslovení zájemců z okolních obcí podařilo naplnit autobus na nákupní zájezd
do Polska a zároveň jsme se vrátili k levnějšímu dopravci, takže tentokrát nebylo nutné doplácet
z obecního rozpočtu. Fakturovaná částka za autobus činila celkem 6 445,- Kč, od účastníků bylo
vybráno 7 850,- Kč. Na jaře se tedy mohou zájemci těšit na zájezd znovu.
Jak je vidět, osvědčilo se spojit se s okolními obcemi, proto bude tento způsob praktikován i u
ostatních autobusových zájezdů.
I. Kučerová
K finančnímu vyhodnocení akcí Cesta dušičkovým údolím a Hudební kabaret nebyly v době uzávěrky
k dispozici ještě všechny podklady, budou uveřejněny v prosincových PL.

Kulturní a sportovní akce
Pozvánka na výstavu fotografií polepské rodačky Karolíny Sokolové
Až do 12. prosince můžete vidět fotografie Karolíny Sokolové, které jsou vystaveny v Galerii
Zámecká v Kolíně. Jste srdečně zváni.
I. Kučerová
Rozsvěcení vánočního stromu v Polepech
Dovolujeme si pozvat všechny polepské patrioty, příbuzné a přátele
z okolí na Rozsvěcení vánočního stromu v Polepech, které se bude konat
v areálu Vébrovy restaurace v neděli 29. listopadu od 15 hodin.
V letošním roce Vám kromě svařeného vína nabídneme malý
adventní trh, kde budou své výrobky prodávat děti z výtvarného
kroužku, kluci ze Zvonečku a další šikulové a tvořilky, kteří neumí sedět
se založenýma rukama - pár se jich přihlásilo, ale velmi rádi uvítáme
další. Stůl k prodeji si můžete zabrat až v neděli 29. listopadu, místa
bude dost.
Dětem nabídneme vánoční dílnu, kde budou vyrábět vločky
na ozdobení vánočního stromu před Vébrovou restaurací. A pro všechny
připravujeme překvapení - polepské hrníčky na svařáček i na památku.
Vyvrcholením celé akce bude rozsvícení ozdobeného vánočního stromu.
O jednu věc bychom Vás ale přeci jen chtěli požádat – můžete nám
upéct a věnovat jeden plech nějakého vánočního cukroví? Jednak pro děti a jednak pro vás samé,
prostě jen tak, pro dobrou pohodu … A přijďte ochutnat, co napekli vaši sousedi, můžete si
povyměňovat recepty a zkušenosti.
Výnos z prodaných výrobků dětí z výtvarného kroužku bude použit na nákup materiálu pro další
jeho činnost.
I. Kučerová
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Mikulášská nadílka pro děti
Zveme
všechny
děti
na Mikulášskou nadílku, která
se uskuteční v neděli 6. prosince od 16 hodin ve Vébrově
restauraci. Pro malé i velké je
připraveno pestré odpoledne
s pohádkou, spoustou her,
zábavou, legrací a samozřejmě nadílkou pro všechny,
kte-ří celý rok nezlobili.
Vstupné za dítě je 30 Kč,
dospělí mají vstup zdarma.
Občerstvení v podobě teplých i studených nápojů, klobás a slaných keksů zajišťuje p. Pešek.
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Vánoční zpívání – tradičně 26. prosince (sobota) – garant Anežka Mejzrová
 Zájezd na hory – leden, únor – podle aktuálních sněhových podmínek
 Masopustní zábava pro dospělé – únor – březen
 Karneval pro děti - březen

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Vánoce na tvrzi
Nebovidská tvrz zve na Vánoce na tvrzi, které se konají v sobotu 12. prosince od
13 do 18 hodin. Jako obvykle bude připraven vánoční trh, živý betlém, řemeslné
dílny, živě zpívané koledy a vánoční písně, projížďky kočárem, staročeská krčma
s vánočními specialitami a pečeným prasátkem na rožni a navíc ještě komentované
prohlídky tvrze. Vstupné je dobrovolné.
I. Kučerová
Libenické adventní ladění
Libenický okrašlovací spolek připravil s laskavým svolením evangelického sboru předvánoční
koncert v evangelickém kostele v Libenicích na první adventní neděli 29. listopadu od 15 hodin. Hrají a
zpívají děti místní i přespolní.
I. Kučerová

Čtenáři nám píší …
Poděkování
Děkuji touto cestou za podzimní úklid listí z chodníku a komunikace před mým domem č. 161.
M. Ursínyová
Brigáda na úpravu cesty u rybníka – zhodnocení
V sobotu 24. října se uskutečnila brigáda na úpravu cesty u rybníka. Akce se zdařila! Cesta je
skutečně upravena – obecní cesta u rybníka včetně křižovatky u zahrádkářské kolonie u nástěnky.
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Účastníci – za obec Polepy starosta Ing. Vodička, za zahrádkáře – p. Pech, p. Štětka, p. Vokřál, p.
Šimíček, p. Kozák, p. Bulíček a p. Jonášová.
V. Pech – ZO ČSZ Polepy

Společenská kronika
V listopadu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
paní Emílie Zdeňková 88. narozeniny,
paní Anna Pilná 87. narozeniny,
pan Lubomír Holoubek 83. narozeniny
a pan Jaroslav Bejlek 70. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová

Fotbalový zpravodaj
Přípravka
Podzimní část soutěžního ročníku je u konce a níže přinášíme přehled výsledků podzimní části.
Polepy – Veltruby 4 : 4
V. Lhota – Polepy 0 : 16
Polepy – Býchory 3 : 0
Konárovice – Polepy 2 : 9
Polepy – Krakovany 4 : 1
Bělušice – Polepy 10 : 2
Polepy – Č. Pečky 4 : 4
Našim malým borcům děkujeme za
předvedené výsledky a budeme se těšit na
jarní zápasy. Věřím, že po zimní přípravě
Polepy v tabulce dokážou ještě o nějakou tu
příčku poskočit. Zároveň děkuji vedoucím a
trenérům za jejich příkladnou a obětavou
práci s mládeží. Jmenovitě – Jan Zadražil,
Jaroslav Hlavatý, Aleš Hlavička.
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Přípravka - tabulka po 7. kole
Klub

Z

V

R

P

S

B

1. Sokol Bělušice

7

6

0

1

60:24

18

2. SK Čechie Veltruby

7

4

2

1

42:16

14

3. Polepy

7

4

2

1

42:21

14

4. FK Červené Pečky

7

4

1

2

53:28

13

5. Sokol Býchory

7

4

1

2

47:24

13

6. SK Konárovice

7

2

0

5

53:46

6

7. SK Krakovany

7

1

0

6

18:40

3

8. FK Vrbová Lhota 98

7

0

0

7

8:124

0

A mužstvo
Také mužstvo dospělých má odehranou podzimní část soutěže. Jelikož naše mužstvo je v I. B třídě
nováček, hodnotím podzimní část jako úspěšnou. Z třinácti utkání jsme 10x vyhráli, 2x remizovali a 1x
prohráli. Přípravu na jarní část soutěže začínáme 14. ledna 2016. Příprava bude probíhat na UMT na FK
Kolín a Atletickém stadionu Mirka Tučka v Kolíně, kde budeme mít k dispozici atletickou dráhu a
posilovnu. Dále se zúčastníme zimního turnaje na UMT v Červených Pečkách (rozpis turnaje zatím není
znám).
Tabulka po podzimní části po 13. kole
Klub

Z

V R P

S

B

+

-

1.

TJ Polepy

13 10 0 3 43:16 32 0 2

2.

Boh. Poděbrady

13 10 0 3

3.

SK Sokoleč

13 10 0 3 31:16 29 2 1

4.

FC Tuchoraz

13 10 0 3 24:13 28 1 0

5.

Sokol Býchory

13 9 0 4 30:16 26 3 1

6.

FK Čáslav B

13 8 0 5 48:25 23 0 3

7.

TJ Pátek

13 6 0 7 20:18 21 2 1

8.

Slovan
Lysá/Labem

13 6 0 7 25:27 16 2 0

9.

Slovan
Poděbrady

13 6 0 7 18:21 16 3 1

10. FC Bílé Podolí

13 4 0 9 20:25 15 0 3

11. TJ Liblice

13 5 0 8 16:19 13 2 0

12. AFK Sadská

13 4 0 9 15:32 13 0 1

13. SK Zeleneč

13 3 0 10 25:37 10 0 1

14. SK Břežany II

13 0 0 13 11:82 0

27:6 31 1 2

Výsledky 13. kola
Polepy – Břežany
12 : 4
B.Podolí – Býchory
1:3
Lysá – Liblice
2:0
Sl.Poděbrady – Boh.Poděbrady 0 : 0 (pk 4: 3 )
Zeleneč – Sokoleč
1:2
Tuchoraz – Pátek
1:0
FK Čáslav B – AFK Sadská
6:1

0 0

Tímto bych chtěl poděkovat všem našim věrným fanouškům za jejich skvělou podporu jak při
domácích, tak i při venkovních utkáních. Moje poděkování taktéž patří našemu hlavnímu sponzorovi fi
- ROJAPLAST a Obecnímu úřadu Polepy za finanční podporu našeho klubu.
Závěrem bych chtěl jménem svým a jménem TJ Polepy všem popřát hodně zdraví do nového roku
2016.
Sportu zdar – Zbyněk Vokoun
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