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Vážení spoluobčané a sousedi,
původně jsme si mysleli, že 4. číslo Polepských listů bude letos
poslední, proto jsme také v hlavičce uvedli Listopad – prosinec
2006 a na poslední stránce Vám přáli do nového roku. Přesto jsme
na prosincovém jednání zastupitelstva nabyli dojmu, že Vám
chceme sdělit několik informací ještě do konce roku, protože jejich
uvedení až v polovině ledna následujícího roku se nám nezdálo být
příliš aktuální. Snad Vám tedy následující řádky budou alespoň
trochu sloužit k informovanosti o tom, co se v naší obci děje.

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V lednu oslaví
pan Jiří Augustin 86. narozeniny
a pan Jindřich Holeček 84. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Děkujeme Janě (18) a Petru (15) Procházkovým za zorganizování vánočního turnaje ve
stolním tenisu, o jehož výsledcích píše Anežka Mejzrová (15) na stránkách 7 a 8 v části
věnované sportu.

Úřední hodiny OÚ a kontakty
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na úřední hodiny obecního úřadu a telefonní
spojení, uveřejňujeme tyto informace znovu:
administrativní pracovnice pondělí 14-20 hod.
středa 8-20 hod.
starosta, místostarostka
pondělí 18-21 hod.
středa 18-21 hod.
Kontaktní telefon na OÚ 321 725 362, mobil 724 180 515, e-mailová adresa
oupolepy@volny.cz, informace naleznete i na stránkách www.obecpolepy.cz

Informace Obecního úřadu Polepy
Pochůzka obcí
V neděli 26. listopadu proběhla pochůzka zastupitelů obcí. Z občanů se ke skupince
zastupitelů nikdo nepřidal, 5 obyvatel se na nás obrátilo s nějakým problémem, pár nás
pozdravilo z oken svých domovů (děkujeme, bylo to
milé).
Smyslem pochůzky bylo zjistit nedostatky a problémy,
se kterými se obec
a její obyvatelé
potýkají.
Na
několika místech
jsme zjistili, že je
třeba ořezat větve
stromů a keřů,
které zasahují do veřejného osvětlení nebo do
chodníků či komunikací (ulice Zelená, Severní,
V řadovkách, Masarykova). Opravu kanálů, kde byly
zjištěny nedostatky, provede firma SILMEX (ul.
Růžová). Zastupitelé zkonstatovali v některých ulicích
špatný stav chodníků. Tento problém se bude řešit
společně s opravou inženýrských sítí a budováním
odkanalizování obce. Budeme se snažit zajistit nádoby
pro posypový materiál do míst, která jsou v zimě těžko
sjízdná (ulice Spojovací a V řadovkách).
Při prohlídce fotbalového a dětského hřiště byla
naplánována
výstavba
schodů u dětského hřiště. Dále proběhla kontrola
vyčištění potoka, kde byly zjištěny nedostatky.
Tyto nedostatky již byly oznámeny správci
povodí, který slíbil nápravu. Byl urgován
nevyhovující technický stav sloupu elektrického
vedení v ulici Sportovní.
Nová zastávka
Dne 27.11.2006 byla dokončena nová zastávka pro linkové
autobusy u pomníku. Stavbu prováděla, stejně jako v případě
zastávky MHD na otočce, stavební firma Čábelka z Bečvár.
Celková fakturovaná částka činila 143 459,- Kč, přičemž
100 000,- Kč získala obec Polepy formou dotace z Programu
obnovy venkova. V současné době zbývá nainstalovat vývěsní
skříňku OÚ, plakátovací plochu a pořídit lavičku.
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Jízdní řády linkových autobusů
Ke zprávě o nové autobusové zastávce připojujeme také informaci o jízdních řádech
linkových autobusů, které jsou v platnosti od 10.12.2006 do 8.12.2007. Časy uvedené
v jízdním řádu se týkají výchozích nebo konečných zastávek a Polep. Orientační jízdní čas
z Polep do zastávky Kolín nemocnice je cca 6 minut a do zastávky Kolín Družstevní dům
cca 8 minut. Ve směru do Kolína se někdy stává, že autobus odjíždí z Polep i o 5 minut
dříve než je uvedeno v jízdním řádu, proto doporučujeme počítat s časovou rezervou.
Linka Kolín, Polepy, Kutná Hora
Pozn.

X

Kolín
Polepy
Kutná Hora
Pozn.

X

10†

21

X 20

X 41

10

10†

X

4:30 5:27 7:00 8:10 10:00 10:35 12:20 13:00 14:40 15:00
4:37 5:37 7:11 8:21 10:11 10:46 12:31 13:11 14:51 15:11
4:52 6:00 7:35 8:45 10:35 11:10 12:55 13:35 15:15 15:34
X

Kolín
Polepy
Kutná Hora

X

23†

X 20

X 20

16:20 17:00 17:40 19:40
16:31 17:11 17:51 19:51
16:55 17:34 18:15 20:15

Linka Kutná Hora, Polepy, Kolín
Pozn.

X

Kutná Hora
Polepy
Kolín
Pozn.

X 41

10†

X

10†

23†

X

X 20

15:30 16:00 17:00 18:00 18:30
15:54 16:21 17:24 18:24 18:54
16:05 16:32 17:35 18:35 19:05

Vysvětlivky k poznámkám:
X - jezdí v pracovních dnech
 - jezdí v sobotu, pokud není státní svátek
† - jezdí v neděli a ve dnech státních svátků
10 - nejede 1.1.2007
20 - nejede od 27.12.2006 do 29.12.2006

Kolín
Polepy

X

X 20

X 41

X 20



X 20

5:00 6:25 7:30 9:30
5:07 6:32 7:37 9:37

10

14:00
14:24
14:35

X 20

21:00
21:24
21:35
21- nejede od 27.12.2006 do 29.12.2006 a
1.1.2007
23 - nejede od 23.12.2006 do 2.1.2007,
od 5.3.2007 do 11.3.2007,
od 5.4.2007 do 6.4.2007,
od 2.7.2007 do 31.8.2007,
od 25.10.2007 do 26.10.2007

Linka Kolín, Polepy (dříve „Bořeťák“)
Pozn.

10†

X 20

5:00 6:00 7:30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
5:17 6:24 7:54 8:24 9:21 10:24 11:21 12:24 13:24
5:27 6:35 8:05 8:35 9:32 10:35 11:32 12:35 13:35
X

Kolín
Polepy
Kutná Hora

X

Linka Polepy, Kolín (dříve Bořeťák)

† 20

14:40
14:47

Vysvětlivky k poznámkám:
X - jezdí v pracovních dnech
 - jezdí v sobotu, pokud není státní svátek
† - jezdí v neděli a ve dnech státních svátků

Pozn.

X 20

Polepy
Kolín

7:09 10:18 18:53 22:50
7:22 10:25 19:00 23:00

X 20

X 23

X 11

11 - jede v lichém týdnu
20 - nejede od 27.12.2006 do 29.12.2006
23 - nejede 24.12.2006, 31.12.2006 a 1.1.2007

U této linky není uvedena konečná stanice, neboť jednotlivé spoje nekončí vždy
v Bořeticich.
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Stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad
Obec získala za třídění odpadů 2 ks nových kontejnerů od společnosti EKO-KOM. Z
důvodu malého využití bude zrušeno stanoviště kontejneru na plasty na křižovatce ulic
Spojovací, Dlouhá a V řadovkách a bude zřízeno nové stanoviště v ulici Sportovní za
stodolou p. Fanty, dříve p. Formánka. Budou zde k dispozici kontejnery na plasty, papír a
sklo. Tím posílíme kapacitu pro tříděný odpad ve Sportovní ulici a v nejbližším okolí a
odlehčíme kontejnerům umístěným nedaleko firmy Autodoprava Šafránek. U bytovek byl
umístěn další kontejner na bílé sklo. U stanovišť kontejnerů, která nemají zpevněný
povrch, budou provedeny celkové úpravy terénu – jedná se především o ulice Sportovní a
Pašineckou.
Polepská náves
Pro občany, kteří mají možnost připojení k internetu, máme novinku. Na webových
stránkách obce (www.obecpolepy.cz) byla zřízena a zprovozněna „Polepská náves“. Jedná
se o jakýsi polepský chat, který vznikl podle nápadu jednoho z našich spoluobčanů. Tam
může každý návštěvník psát svoje
postřehy a vzkazy ostatním čtenářům.
Jednotlivé zprávy se chronologicky
ukládají na obrazovku. Nejnovější
vzkaz je uveden hned pod oknem pro
novou zprávu. Na každý takto
zaznamenaný vzkaz má možnost
kdokoliv
z návštěvníků
stránek
odpovědět kliknutím na podtržené O.
Mazání zpráv provádí pouze
administrátor www stránek (tím je p.
Král z Internetservisu, který pro obec
zajišťuje odborné práce spojené s
provozem internetových stránek).
Pro ty, kteří ještě internetové stránky Polep nenavštívili,
uvádíme příklady, jaké informace zde mohou najít: (aktuality
– program a pozvánku na jednání zastupitelstva, pozvánky na
kulturní akce, úřední dny OÚ včetně kontaktů, otevírací doba
místního pohostinství, složení zastupitelstva, zápisy z jednání
zastupitelstva, fotogalerii a také poslední čísla Polepských
listů ve formátu pdf.
A pro ty, kteří nemají přístup k internetu, nabízíme využití
internetu zdarma na OÚ, a to v úředních hodinách
administrativní pracovnice paní Frenglové. Nemusíte se bát,
že Vám někdo bude nahlížet přes rameno – počítačové
„pracoviště“ je ze dvou stran ohraničeno zdmi a ze
zbývajících stran obestavěno skříněmi. A pokud budete
potřebovat poradit, jak se dostat na zmíněné stránky, určitě
Vám paní Frenglová ochotně poradí. ☺☺☺

Jednou větou ...
• Prosíme občany, aby si řádně prostudovali stavební zákon. Zjistili hranice svých
pozemků a pečlivě vše ověřili před zahájením stavby či stavebních úprav. Vyhnou
se tak nepříjemnostem, v horším případě finančním ztrátám, v důsledku neznalosti
zákona či chybného určení hranic pozemku.
• Domácnosti, které si ještě nevyzvedly kompostéry žádáme, aby tak učinily co
nejdříve, protože OÚ nemá dostatečné skladovací prostory. Odběr je možný 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 využití obdrží zdarma proti podpisu
zápůjční smlouvy.
• Další pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat ve
středu 3. ledna 2007 od 19 hodin v zasedací místnosti. Program bude zveřejněn na
obecních vývěskách. Těšíme se na Vaši účast.
• Upozorňujeme spoluobčany, že se v naší obci pohybují individua, která se zajímají
o soukromý majetek. V poslední době došlo k několika vloupáním do automobilů
zaparkovaných na veřejném prostranství.

Knihovna v Polepech slaví 100 let
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V neděli 17.12.2006 se uskutečnilo slavnostní zahájení
výstavy obrazů a ilustrací knih pana Josefa Švarce, která
byla uspořádána ke 100.výročí založení Obecní knihovny
v Polepech. Součástí výstavy je i prodejní výstava knih a
výstava Polepské kroniky. Slavnostní vernisáž začala ve
14.00 hod. ve spolkové místnosti na Obecním úřadě
přivítáním hostů a pěveckým vystoupením Anežky
Mejzrové. Poté se slova ujal starosta obce Ing . R.
Vodička a připomněl trochu z historie vzniku knihovny.
Při této příležitosti byl předán pamětní list a květina paní
Haně Hruškové, dosavadní knihovnici, za 14 let vzorného
vedení knihovny. Všem přítomným také poděkoval sám
autor výstavy pan Josef Švarc a věnoval Obecní knihovně
několik knih. Během nedělního odpoledne se na výstavě
vystřídalo asi 80 občanů z Polep, ale i z okolních vesnic a
Kolína. Atmosféra byla příjemná v duchu blížících se vánoc, bylo připravené i malé
občerstvení a slavnostní přípitek. Výstava obrazů a knih je prodejní a potrvá přes vánoční
svátky ( 25.a 26.12 vždy od 14 - 16 hod.) do 6.ledna 2007. Jiný termín otevření výstavy je
možné dohodnout na OÚ v Polepech. Těšíme se na další návštěvníky.
Od prosince nabízí knihovna v Polepech tyto nové knihy: Císař Karel I, Čachtická paní,
Gabrielova žena, Havaj je nejlepší, Hlas srdce, Jak čert hledal, Jak přežít školní léta, Jaro,
Káťa a škubánek, Kdo zachránil nový život, Klasikové v nedbalkách, Láska trvá, Motýli,
Mytologie, Na gruntě, Na Větrné hůrce, Nejlepší americké detektivní povídky,
Nesnesitelná lehkost bytí, Neviditelné ženy, Pět holek v akci, Pohádková babička, Psi,
Rézinka, Stříbrný jednorožec, Španělsko, Toulavá kamera 3, Trosečníci, V samotách,
Zajíček Ouško.

Kultura
Jaká byla Mikulášská besídka
V neděli 3. prosince uspořádala kulturní komise pro
děti Mikulášskou besídku. Sešlo se přibližně 45
dětí, které soutěžili o sladkosti v takových
disciplínách jako třeba nafukování balónků, tanec
s jablkem a podobně. Největším překvapením pro
ně byl okamžik, kdy přiletěl anděl s Mikulášem a
čertem. Vzhledem k tomu, že děti během roku
vůbec nezlobily, odešel čert s prázdným pytlem.
Mikuláš rozdal všem nadílku a nakonec si všechny
děti zatancovali na diskotéce.
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Pozvánka na vánoční zpívání
Znovu Vás všechny zveme na 3. vánoční zpívání, které se
uskuteční 26. prosince 2006 od 17 hodin v kapličce.
Koledy budou zpívat polepské děti za doprovodu pana
Havránka (viz. foto z nácviku zpívání). Máte možnost
vidět otevřenou, vánočně vyzdobenou kapličku, ochutnat
vánoční punč. Zpěvníčky pro Vás připravili manželé
Švarcovi.

Sport
Výsledky vánočního turnaje ve stolním tenisu
V sobotu 16. prosince se v místnostech bývalého krámu pořádal turnaj ve stolním tenise.
Zeptala jsem se hlavního organizátora a také vítěze Petra Procházky na pár otázek.
Jak jsi získal tu inspiraci uspořádat turnaj ve stolním tenise? Proč jsi třeba neuspořádal
turnaj ve fotbale?
Ping-pong jsem hrál dříve závodně a turnaj ve fotbale by byl mnohem složitější na
organizování.
Jak dlouho jsi ho hrál? Bavilo Tě to?
Asi 2 roky. Bavilo mě to ale čím dál míň, měli jsme špatného trenéra, který se nám vůbec
nevěnoval, mohli jsme si pinkat jak jsme chtěli, tak jsem s tím skončil.
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Vím, že si vyhrál už podruhé. Není ti ti to trošku divné, že turnaj pořádáš a zároveň se
ho účasníš?
Trochu je, ale letos jsem si nebyl tak jistý, protože protihráči jsou čím dál tí lepší.
Jaká byla účast na obou turnajích?
Minulý rok byla účast větší, ale ani letos to nebylo špatné.
Kdo byl na ostatních místech (2. a 3. místo)?
Na 2. místě Marek Radina a na 3. místě Lukáš Křelina.
Děkuji za rozhovor.
Vítěze a organizátora zpovídala Anežka Mejzrová

Omluva
V minulém čísle jsme se v části věnované sportu dopustili chybného vyskloňování
křestních jmen trenérů A. mužstva na straně 5, která jsme na poslední chvíli doplňovali.
Rádi bychom se tímto oběma trenérům panu Jiřímu Vondřejcovi i panu Bohumíru
Mokřížovi omluvili. Stejně tak panu Zbyňku Vokounovi, který článek připravil a všem
fotbalovým fanouškům.
Za Polepské listy Irena Kučerová

PF 2007

Ještě jednou Vám všem přejeme hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
pohody a spokojenosti v roce 2007. Obecní zastupitelstvo Polepy
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