Červenec - srpen 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Prázdninové slovo by se zřejmě mělo věnovat letním odpočinkovým tématům, vždyť je doba
prázdnin a dovolených.
Určitě jsme si všichni oddechli, když skončila vlna veder. Kromě toho, že jsme neměli příliš elánu do
jakékoliv činnosti, zamýšleli jsme se nad tím, jak se nám podaří zachránit trávník na zahradách, jestli
dozraje zelenina a zda keře a stromky, ze kterých opadalo listí, ještě někdy obrazí.
V poslední době slýcháme, že je třeba se vážně zamyslet nad hospodařením s dešťovou vodou,
nevypouštět ji bezhlavě do kanalizace a do toků, naopak bychom se měli snažit ji udržet na svých
pozemcích co nejdéle a nechat ji zasáknout do podzemí, odkud se vrací do našich studní. Ano, většina
z nás postavila svůj domek v době, kdy se podobným způsobem příliš neuvažovalo, a dešťovou vodu
máme svedenou do kanalizace. Možná bychom se měli zamyslet, zda neumíme najít cestu pro
dešťovou vodu zpět do podzemí přímo na našich pozemcích. Tak tohle téma nebylo příliš
odpočinkové…
Ačkoliv to možná vypadá, že rozhovory na téma obecní kanalizace poněkud utichly, v žádném
případě jsme neustali v našich aktivitách směřujících k její realizaci. Jak jsem psal, požádali jsme
Středočeský kraj o dotaci na stavbu výtlaku. Bohužel, dotaci jsme nedostali, zřejmě v důsledku toho, že
nejsme politicky orientováni tím správným směrem….
Připomínky k projektu kanalizace, které jste nám napsali, jsme předali projektantce. Její odpovědi
nás však ne vždy uspokojily, tedy po skončení prázdnin svoláme další jednání nad konkrétními
připomínkami a pokusíme se je řešit.
Někteří z Vás, kteří jste si zvykli odvážet bioodpad na obecní kompost, jste zjistili, že na závoře je
nový zámek. Vzhledem k tomu, že si zřejmě někdo nechal vyrobit vlastní kopii klíče a začal na kompost
vyvážet i podnikatelský odpad – výkopovou zeminy s kusy betonu a živice, museli jsme na závoru dát
zámek, ke kterému bez bezpečnostní karty nikdo kopii neudělá. Opět se ukázalo, že jeden člověk
dokáže znepříjemnit život zbytku vesnice. Zájemci o zapůjčení klíče se proto nyní musí dostavit na
obecní úřad a tak jim proti podpisu klíč zapůjčíme.
A teď k veselejším věcem. Na 12. září pro nás parta nadšenců přichystala tradiční posvícenské
radovánky. Více se dozvíte uvnitř listů, já se pouze obracím s prosbou na ty z Vás, kteří by byli ochotní
pomoci se stavbou stanů, rozmístěním lavic a stolů a dalšího vybavení. Budete-li mít sílu a chuť v týdnu
před 12. zářím pomoci, dejte vědět mně, nebo paní místostarostce na níže uvedené telefony.
S díky za nabídnutou pomoc a s přáním krásného zbytku prázdnin
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Váš starosta Rostislav Vodička
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Poděkování
Mše svatá v kapličce Cyrila a Metoděje
Děkuji paní Radce Chroustové za přípravu a zorganizování mše svaté, která se tentokrát konala za
velkého vedra. Děkujeme i všem účastníkům mše svaté.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Pracovní schůzka se zhotovitelkami studie úprav prostranství před Vébrovou restaurací a okolí
Ve středu 1. července proběhla ve Vébrově restauraci pracovní schůzka se zhotovitelkami studie
na úpravu prostranství před Vébrovou restaurací a v jejím okolí - Bc. Pavlou Enochovou a Ing. arch.
Barborou Hejtmánkovou. Smyslem studií je vybrat variantu úprav vybraných prostor tak, aby byly
nejen účelné a smysluplné, ucelené a přesto vkusné, ale také aby odrážely názory a připomínky
občanů Polep a v neposlední řadě, aby případné stavební zásahy nebyly překážkou pro zamýšlené
úpravy někdy v budoucnosti.
Schůzky se zúčastnilo asi 25 spoluobčanů a 3 zastupitelé, celá probíhala v režii zhotovitelek a byla
opravdu pracovní - účastníci byli rozděleni do skupin, obdrželi mapy a pastelky a jejich úkolem bylo
vyznačit pozitiva a negativa obce, dále skutečnosti, které se líbí, kde hrozí nebezpečí a co se nelíbí.
Poznámky jednotlivých skupin jsou ke stažení na webových stránkách obce www.obecpolepy.cz.
Zhotovitelky studie poznámky, názory a připomínky jednotlivých skupin shrnuly do jedné mapy,
kterou si můžete stáhnout společně i se zápisek ze schůzky také na webových stránkách, nebo
prohlédnout na vývěsce na otočce autobusů nebo u OÚ.
V září budou zveřejněny studie - návrhy na úpravu prostranství před Vébrovou restaurací a v okolí.
O dalším postupu budete informováni v dostatečném časovém předstihu.
I. Kučerová

Jednou větou ...






Klíče od hřiště s umělým povrchem jsou k zapůjčení na obecním úřadě. V případě změny
uložení budete informováni.
Zákaz používání sběrného dvora v Jateční ulici pro občany Polep trvá, ale odpad můžete
bezplatně odevzdat přímo v sídle společnosti AVE na Třídvorské ulici.
Pokud někdy nastane situace, že nebude proveden svoz komunálního odpadu nebo bioodpadu
v řádném termínu, oznamte to prosím starostovi, nebo místostarostce, zjednají u AVE nápravu
a zároveň, prosím, ponechte nádoby před domy, aby mohly být v co nejkratším náhradním
termínu svezeny. Děkujeme za pochopení.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu
papír – každý pátek
sklo – poslední pátek v měsíci
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci
bioodpad – lichý pátek
I. Kučerová

Knihovna
Běžný provoz knihovny po prázdninovém režimu začne od středy 2. září. Zájemci o čtení knih si mohou
přijít do knihovny vybrat podle svého zájmu a vkusu každou středu v době od 16 do 18 hodin.
R. Chroustová
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Kulturní a sportovní akce
Rozloučení s prázdninami
Pamatujete si, jak jsme před několika lety pádlovali po rybníce a přelézali opičí dráhu? Že ne? To
nevadí, protože se letos akce opět pod stejným názvem – Rozloučení s prázdninami - vrátí, a to
v podání skautek a skautů z 1. střediska v Kolíně …
Zveme všechny děti z Polep (i širokého okolí) na Rozloučení s prázdninami v sobotu 5. září 2015 v
14:00. Sraz bude u rybníka. Pro děti bude připravený zábavný program a asi kilometrový okruh se
stanovišti, kde budou moci vyzkoušet svou šikovnost i mozkové buňky. Po úspěšném splnění úkolů
dostanou buřta a limonádu. Program bude vhodný především pro děti od 6 do 11 let. Pro rodiče máme
připravený doprovodný program po dobu, kdy budou jejich děti na trase.
Těšíme se na Vás, skauti a skautky z 1. střediska Kolín
Polepské posvícení v duchu Moravy
Obec Polepy Vás zve na Polepské posvícení v duchu Moravy, které se bude odehrávat ve vnitřních i
venkovních prostorách Vébrovy restaurace v sobotu 12. září 2015 již od 11 hodin dopoledne.
Na uvítanou dostanete panáčka něčeho dobrého na zahřátí, celý den si budete moci notovat
s cimbálovkou GALÁN z Prušánek u Hodonína, která představí i krojované tanečníky, dozvíte se něco o
Moravě a jejich zvycích při oslavě posvícení, čeká Vás i degustace moravských vín pana Hnidáka
z Josefova též od Hodonína. Těšit se můžete i na vystoupení polepského tanečního kroužku nebo na
krátká promítání o Moravě.
V průběhu celého dne můžete využít tradiční pouťové atrakce (kolotoč, střelnici a velký skákací
hrad), chybět nebudou stánky s typickými moravskými pokrmy, např. valašskou kyselicou, moravským
vrabcem nebo haluškami či švestkovými knedlíky k obědu, odpoledne si můžete pochutnat třeba na
ostravské klobáse. Kromě Kozla ochutnáte i pivo z místního pivovárku Svatý Ján. Stánky s cukrovinkami
a s typickým moravským pečivem jako jsou frgály nebo štramberské uši, stánek se sýry, a hlavně
stánek s víny od Hodonína uspokojí Vaše chuťové pohárky. Kromě jídla a pití uvidíte ukázky tradičních
ručních prací - krajky, plstění, vyšívání, zájemci si je budou moci vlastnoručně vyzkoušet. Po celý den
bude probíhat rodinná soutěž.
Odpolední program skončí v 18 hodin a od 19 hodin se koná Posvícenská zábava se sousedskou
tombolou - k tanci a poslechu bude hrát ústecká kapela RIVIERA, známá i z televizních vystoupení.
Vstupné na odpolední program je dobrovolné, večerní vstupné je 50 Kč za osobu. Podrobný rozpis
programu najdete ve vitrínách nebo na webových stránkách obce. Ti, kteří se zaregistrovali k odběru
novinek e-mailem, už mají program ve svých e-mailových schránkách. Těšíme se na Vás .
A ještě pár organizačních poznámek k připravovanému posvícení ….
Sousedská tombola – chtěli bychom letos uspořádat tak trochu jinou tombolu. Nechte tedy na půdě
nepotřebné skleničky a hrníčky, ale darujte drobné praktické věci pro radost a pro chuť. Třeba sklenici
okurek, domácího kečupu či marmelády, kupte věnec buřtů nebo 2 nožičky dobré klobásky, kuchařky
upečou plech štrůdlu nebo krabici polepských posvícenských koláčů (celý den budeme jíst jen
moravské ), zahrádkáři darují svazek česneku anebo pytlík brambor, či lahvinku domácího ovocného
vína nebo likéru. Kdo nechce darovat jídlo, může nakoupit jinou praktickou drobnost – prkénko do
kuchyně, květinu ať už do zahrádky či na okno, nebo třeba šampón na vlasy. Prostě, pojďme se bavit a
mějme radost z drobností. Není malého dárku - čím více drobností budeme mít, tím více bude
obdarovaných a věřím, že i tím si užijeme společně větší radost a legraci. A o tom to je. Nebo se pletu?
Pokud chcete i Vy něco věnovat do tomboly, můžete svůj dárek přinést na OÚ v době úředních
hodin, pokud se jedná o potraviny, které podléhají rychlé zkáze, pak je, prosím, přineste v den konání
posvícení, pravděpodobně nebudeme mít k dispozici lednici k jejich uchování. Chcete-li přispět na
pořádání posvícení finančním darem, kontaktujte, prosím, pana starostu (724 180 515) nebo paní
místostarostku (722 937 844). Všem se srdcem na dlani předem děkujeme.
I. Kučerová
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Zábava pro naše nejmenší
Taneční kroužek pro děti pod vedením paní Záhorové bude probíhat opět každou středu od 16
hodin ve spolkové místnosti, nové členy bude přibírat až od 16. září z důvodu příprav na polepské
posvícení.
Ze stejného důvodu se výtvarný kroužek s tetou Radkou bude po prázdninách konat v pátek až 25.
září.
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Určitě se uskuteční večer duchů, plánujeme posezení pro starší a pokročilé – přesné termíny
zatím nebyly stanoveny
 Rozsvěcení vánočního stromu s adventními trhy – neděle 29. listopadu
 Mikulášská nadílka pro děti – sobota 5. prosince
 Vánoční zpívání – tradičně 26. prosince (sobota)

Společenská kronika
Během prázdnin oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané:
paní Eva Varhánková 84. narozeniny
a paní Jaroslava Kadlecová 70. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová

Sport
Fotbalový zpravodaj
Jak jsem již informoval v minulém čísle,
naše družstvo dospělých postoupilo do krajské
soutěže. Na to se vázala i krátká letní příprava.
Plnili jsme dané tréninkové dávky a doufám,
že se to prokáže i při mistrovských utkáních.
Družstvo posílilo několik nových hráčů – z
hostování se vrátili Lukáš Karkoš, Ondřej
Vaňkát, na hostování přišel Tomáš Böhm ze
Suchdola a Václav Bílý z AFK Kolín.
Našim cílem je předvádět divácky atraktivní
fotbal a umístit se v horních patrech tabulky.
Zbyněk Vokoun

Polepy A
Boh. Poděbrady
Polepy
Slo. Poděbrady
Sadská
Polepy
Tuchoraz
Polepy
Lysá n/Labem
Polepy
Býchory
Polepy
Sokoleč
Polepy
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Polepy
Čáslav B
Polepy
Polepy
Zeleneč
Polepy
B. Podolí
Polepy
Liblice
Polepy
Pátek
Polepy
Břežany II.

so 22.8.
so 29.8.
ne 6.9.
so 12.9.
so 19.9.
ne 27.9.
so 3.10.
ne 11.10
so 17.10.
ne 25.10.
so 31.10.
ne 8.11.
so 14.11.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

