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Blahopřejeme našim spoluobčanům
V prosinci oslaví:
paní Božena Kuberová 87. narozeniny,
a pan Jaroslav Marhan 77. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Děkujeme paní Civínové, paní Vnoučkové, paní Králové a paní Švarcové za zorganizování
humanitární akce a občanům za věcné dary.
Všem, kteří vyslyšeli prosbu o podzimní úklid kolem svých příbytků, děkujeme za
shrabání listí na veřejných prostranstvích.
OÚ Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy
Distribuce kompostérů
Kompostéry budou zájemcům z jednotlivých domácností předávány formou výpůjčky
zdarma. Od 27. listopadu budou vydávány proti podpisu smlouvy o výpůjčce na obecním
úřadě v běžných úředních hodinách. Hmotnost kompostéru v rozloženém stavu je celkem

21 kg, rozměry krabice jsou 30x40x100 cm. Ke každému kompostéru bude přiložen i
návod na správný postup při likvidování rostlinných zbytků ze zahrádek.
Do domácností, které si nebudou moci kompostéry odebrat samy, zajistí po předběžné
telefonické domluvě dovoz obecní úřad.
Využití drtiče zahradního odpadu
Jak jste již byli informováni, byl zakoupen štěpkovač. Jedná se o typ MTD se spalovacím
motorem, který umožňuje likvidovat větve až do průměru 7 cm. Zastupitelé se dohodli, že
požadavky na zapůjčení štěpkovače s obsluhou bude shromažďovat administrativní
pracovnice paní Frenglová na OÚ. Na základě požadavků z řad občanů budou na jaře a na
podzim vyhlášeny termíny, kdy bude štěpkování prováděno. Takto vzniklou drť lze
zkompostovat. Pokud se bude jednat o dřevní hmotu, lze se dohodnout s OÚ na využití pro
mulčování okrasných porostů na obecních prostranstvích. V případě, že bude někdo mít
zájem o tuto službu mimo výše uvedené období, je možné se samozřejně dohodnout na
termínu dle potřeby. Služba bude zpoplatněná, o výši poplatku zatím nebylo rozhodnuto,
bude se však jednat o symbolickou částku na úhradu paliva.
Pochůzka obcí
Zastupitelstvo se dohodlo, že si v neděli 26. listopadu 2006 udělá pracovní procházku
obcí, aby zjistilo závady a nedostatky na veřejných komunikacích a prostranstvích.
Pochůzka začíná ve 13 hodin u obecního úřadu a trasa vede Masarykovou ulicí směrem ke
Kolínu, Zelenou, Severní a Růžovou ulicí zpět k OÚ, dále Masarykovou do ulice Dlouhé a
V řadovkách. Pokračovat bude Sportovní nejprve k dolnímu mlýnu a potom zpět Potoční
až ke kapličce, dále Masarykovou ulicí k Dostálově zahradě a zpět do ulic Nové,
V cihelně, Pašinecké a Zahradní, kde pochůzka skončí. Zájemci se k výpravě mohou
připojit. Ostatní občané mají možnost své připomínky „sdělit přes plot“.
Jednou větou ...
• Byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na vybudování bezdrátového
obecního rozhlasu pro rok 2007 (předpokládané náklady 700 000 Kč). Letos byla
dotace 100 000 Kč využita na rekonstrukci zastávky linkového autobusu u kapličky
(celkové náklady 140 250 Kč), která má nyní stejný vzhled jako zastávka na otočce.
• Během listopadu bylo provedeno čištění koryta Polepky na náklady správce toku
v úseku od zahrádek po vodopád u dolního mlýna.
• Internet pro veřejnost je zdarma přístupný na obecním úřadu v pracovní době
administrativní pracovnice, případně přítomnosti zastupitelů, tj. v pondělí 14-21 hod.,
ve středu 8-21 hod.
• Složení výborů a komisí :
Kontrolní výbor – Jiří Král, Zbyněk Vokoun, Jaroslav Beneš
Finanční výbor – ing. Václav Civín, Marie Mlázovská, Luboš Vinklát
Stavební komise – Jaroslav Bejlek, ing. Leoš Hejduk, Václav Civín,
Drahomír Klauda, Ondřej Nehasil
Kulturní a sportovní – Mgr. Mačková Evženie, Šmídová Blanka, Nehasilová
Šárka, Kotlářová Marie, Procházková Jana,
Mačková Tereza.
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Pokud má z občanů někdo zájem spolupracovat v jednotlivých komisích, bude
jeho aktivita vítána.
• Na OÚ se množí připomínky k „pejskařům“. Prosíme občany, kteří jdou na procházku
se svými čtyřnohými přáteli, aby své miláčky nenechávali volně pobíhat a nenutili tak
náhodné chodce být „ve střehu“. Stejná prosba patří i těm majitelům psů, kteří se
zdržují před svým domem a nemají zavřená vrátka a pes je bez dozoru. Znovu se
obracíme na všechny chovatele pejsků, aby při venčení na veřejných prostranstvích
nezapomínali uklízet jejich výkaly. Děkujeme za pochopení.
• Upozorňujeme spoluobčany, že na konci listopadu budou pracovníci katastrálního
úřadu v naší obci provádět mapovací práce pro vytvoření digitální katastrální mapy.
• Další pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se uskuteční ve středu
6. prosince od 19 hod. v zasedací místnosti. Těšíme se na Vaši účast.

Knihovna v Polepech slaví 100 let
Trocha historie ...
V minulém století, kdy nastal bohatý rozvoj společenského života, se i v Polepech dařilo
uplatnit tuto snahu. V roce 1898 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který si vzal za cíl
pomáhat občanům nejen pro ně v kritických okamžicích, ale dát jim i zábavu a poučení.
Proto k 1.12.1906 založil „Hasičskou knihovnu“. Kdo byl u zrodu a pečoval o ni, není
jmenovitě uvedeno.
Finanční prostředky měli omezené. V největší míře to byly výtěžky z různých
společenských akcí. Tak např. 28.1.1911 se uskutečnil hasičský ples a jeho výtěžek 32
zlatých (rakouské měny) byl věnován knihovně. V roce 1919 měla knihovna již 240
svazků. Tehdy se hodně četlo, neboť nebyl jiný zdroj zábavy i informací. V roce 1922
převzala knihovnu obec a nesla název Obecní knihovna. Až do roku 1942 není činnost
knihovny evidována. Knihovna se nacházela v domku obce u hřiště (nyní budova TJ
Sokol) a půjčování zastával mimo jiných pan Emanuel Charous a pan Alois Šanc.
Kniha, jako zdroj národního uvědomění, byla trnem v oku německým okupantům. Dne
15.11.1942 byla provedena druhá revize knih, kdy bylo 23 knih vyřazeno a měly být
spáleny (k tomu nedošlo). Po ukončení 2. světové války nastává opět uvolnění veřejného
života a i možnost lepšího využití knihovny. Prostředky jsou však omezené a tak knihovna
vítá každou pomoc. V roce 1946 byl opět odhalen pomník TGM, který musel být za
okupace odstraněn. Výtěžek z této slavnosti ve výši 1 536 Kčs byl věnován knihovně.
V letech 1950-56 dochází k reorganizaci knihoven, opět jsou vyřazeny nevhodné knihy
(tzv. trezorové) a jsou uvolněny až po roce 1989. Knihovny se mění na Místní lidové
knihovny a patří pod správu Okresních knihoven. V roce 1957 má knihovna již 1199
svazků, v roce 1960 se počet zvýšil na 1552 svazků. Knihovny se ujímá paní Anna
Kasparidesová, rozená Weberová. Knihovna je umístěna v jejím domě, kde je jí vyhrazena
jedna místnost. Tato paní se věnovala knihovně s nevšední péčí. Její snahou bylo knihovnu
co nejvíce zvětšit. Její práce byla kladně ohodnocena a v roce 1963 dostala od ONV Kolín
čestné uznání. Knihovnu vedla až do konce svého života. Zemřala v roce 1974 ve věku 85
let.
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Po jejím odchodu nastává „období nikoho“. Knihy jsou přeneseny do budovy MNV,
dochází k jejich znehodnocení. Posléze se jich ujímají svazáci. Knihy jsou roztříděny a
přeneseny do samostatné místnosti (bývalý MNV u potoka) a zavedeno půjčování
Jaroslavou Skokanovou.
K velké revizi a roztřídění knih dochází ještě jednou, kdy místní knihovnu v roce 1986
přebírá paní Hedvika Tolmová. Bylo vyřazeno 1000 knih. V těchto letech dochází ke
spolupráci s Okresní knihovnou Kolín, která ve formě „knižních kolekcí“ dodávaných 2x
ročně, obohacuje čtenářský výběr. Obec dle svých možností přispívá na nákup knih. Paní
Tolmová je v knihovně do roku 1992, kdy knihovnu ve vzorném pořádku přebírá Hana
Hrušková. Knihovnu čekalo ještě jedno stěhování, a to v roce 2002 do nové budovy
obecního úřadu.
Od roku 1996 se stává opět „Obecní knihovnou“ a spadá do péče Obecního úřadu Polepy.
Ten každým rokem přispívá na nákup nových knih. V letošním roce má knihovna více než
3060 svazků.
Zpracovala Hana Hrušková
Současnost ...
K tomuto 100. výročí Polepské knihovny připravuje kulturní komise Dny otevřených dveří
knihovny spojené s prodejní výstavou knih a především s výstavou obrazů a ilustrací knih
pana Josefa Švarce, který již léta žije a tvoří v Polepech. Při této příležitosti bude také
znovu uspořádána menší výstava kroniky Polep.
Slavnostní vernisáž a zahájení výstavy se uskuteční v předvánočním čase v neděli dne 17.
prosince 2006 od 14 hodin na OÚ ve spolkové místnosti. Dalšími návštěvními dny budou
25. a 26. prosince vždy od 14 do 16 hodin.
Na uvedenou společenskou akci obdrží spoluobčané do svých schránek ještě samostatnou
pozvánku, která bude milou upomínkou na toto výročí. Všechny srdečně zveme a těšíme se
na velkou účast.
A budoucnost ...
Co přát naší knihovně k jejím narozeninám? Hodně čtenářů od těch nejmenších až po
nejstarší. Vždyť dobrá kniha dovedla povzbudit i potěšit v každé době.
Knihovna je otevřena každou středu od 16-18 hodin.
Od ledna 2007 bude půjčovné 1Kč za jeden titul (v důsledku změny knihovního zákona).

Kultura
Mikulášská besídka
Kulturní komise pořádá pro děti i rodiče již tradičně Mikulášskou besídku.
Tato akce se uskuteční v neděli 3. prosince 2006 od 14 hodin ve spolkové
místnosti OÚ. Navštíví nás Mikuláš s čertem a možná přiletí i anděl.
Tradiční vstupenkou je ozdoba na vánoční stromek před hospodou.
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Polepské vánoční zpívání
Stejně jako v minulých letech se uskuteční v kapličce na druhý svátek vánoční, tj.
26.prosince od 17 hodin malý vánoční koncert. Koledy zazpívají a zahrají polepské děti.
Máte možnost vidět otevřenou, vánočně vyzdobenou kapličku, ochutnat vánoční punč a
mile prožít sváteční podvečer.
Letos se uskuteční již 3. ročník vánočního zpívání.
Přijďte si zpříjemnit vánoční svátky, zazpívat si vánoční
koledy a setkat se sousedy. Srdečně se těšíme na Vaši účast.

Sport
Zprávy z jednotlivých oddílů kopané TJ Polepy
Vážení sportovní příznivci, skončila podzimní část fotbalových klání, a proto bych Vás
chtěl seznámit s výsledky našeho oddílu:
A mužstvo, které hraje jako nováček B třídu odd.C
se umístilo na krásném třetím místě a má velice
slibnou pozici bojovat v jarní části opět o postup. Za
tyto výsledky bych chtěl poděkovat trenérům p. Jiří
Vondřejcovi a p. Bohumír Mokřížovi, všem hráčům,
funkcionářům, kteří se starají o chod a zázemí klubu
a také Vám, našim věrným fanouškům, kteří svým
mohutným hlasem podporujete naše mužstvo - jak
na domácím hřišti, tak na utkáních, která hrajeme na
hřišti soupeře.

1.

Libodřice C 10 7

1

2

34:22 22

2.

Hradištko I

10 7

0

3

26:17 21

3.

N. Ves I

10 7

0

3

23:17 21

4.

Křečhoř

10 6

2

2

29:12 20

5.

Polepy B

10 5

2

3

31:16 17

6.

Štítarský SK 10 5

2

3

26:26 17

7.

Bečváry B

10 3

3

4

22:27 12

8.

Ratboř B

10 3

0

7

27:32

9

9.

Sendražice

10 2

2

6

20:25

8

10 2

0

8

18:33

6

11. Nebovidy B 10 1

2

7

19:48

5

10. Kořenice

1.

Kouřim

2.

13 10

3

0

41:13

33

Velim B 13 8

3

2

30:22

27

3.

Polepy

13 8

2

3

41:23

26

4.

Ostrá

13 6

6

1

33:18

24

5.

Tuchoraz 13 7

3

3

33:20

24

6.

Kounice

13 6

2

5

17:25

20

7.

Zeleneč

13 5

4

4

32:27

19

8.

Sadská

13 5

2

6

23:24

17

9.

Lysá

13 4

4

5

22:28

16

10. Pečky

13 4

1

8

18:22

13

11. Libice

13 3

4

6

24:29

13

12. Loučeň

13 3

1

9

15:30

10

13. Sibřina

13 2

0

11 20:49

6

14. Milovice 13 0

5

8

5

12:31

B mužstvo předvádí své kvalitní výkony ve IV. tř.
okresních soutěží a opět svými výkony ukazuje
soupeřům, že s Polepy se musí ještě počítat v boji o
postup do vyšší soutěže. V dohrávce 17.11. náš tým
porazil favorizované Hradišťko vysoko 6:1.
O výsledky mužstva se stará trenér p. Luboš
Košťálek a vedoucí mužstva p. Jaroslav Beneš.
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Žáci TJ Polepy, kteří postoupili 1. Krakovany 9 9 0 0 65:03 27
z Okresní
soutěže
do 2. Č. Pečky
9 7 0 2 66:13
21
Okresního přeboru, si vedou 3. Polepy
9 7 0 2 38:14
21
také skvěle - jako nováček hájí 4. Ovčáry
9 7 0 2 43:20
21
třetí příčku s minimální ztrátou 5. Konárovice 9 4 0 5 40:20 12
na vedoucí družstvo. Za 6. Pašinka
9 4 0 5 15:29
12
úspěchy naší mládeže stojí 7. Žiželice
9 2 1 6 21:27
7
jejich trenér p. Jaroslav Cepek a samozřejmě rodiče 8. Cerhenice 9 2 1 6 13:61
7
našich reprezentantů.
9. FŠ V. Osek 9 2 0 7 22:64
6
Ještě je v našem oddíle družstvo přípravky, kde
10. Vrb. Lhota
9 0 0 9 4:76
0
hrají hráči od 6 let a připravují se tak na start
v žákovské soutěži. Tito naši nejmenší fotbalisté skončili v této sezóně na krásném 6. místě
(v soutěži startuje 10 oddílů). O založení tohoto družstva se velkou měrou zasloužil trenér
p. Jaroslav Cepek, který si dal dohromady hráče a je ochoten s pomocí rodičů s hráči
pracovat.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat OÚ Polepy za finanční a materiální podporu
rozvoje sportu v Polepech. Poděkování patří také všem, kteří nám pomohli při výstavbě
kryté tribunky a drobnějších oprav v areálu hřiště. Moje poděkování patří rovněž naši
sponzorům, bez kterých bychom tak finančně náročný sport v Polepech asi nemohli na této
úrovni provozovat.
Za TJ Polepy Zbyněk Vokoun, sekretář oddílu
Právě probíhá ...
Udělejte něco pro své zdraví : středa: 18.30 cvičení na rehabilitačních míčích
19.30 aerobik
čtvrtek v sudém týdnu 19.30 břišní tance
Všechna cvičení probíhají ve spolkové místnosti na OÚ Polepy. Přijďte si také s námi
protáhnout tělo.
Připravujeme ...
V lednu a únoru si opět vyjedeme zalyžovat do našich hor. Termíny upřesníme podle
sněhových podmínek.

PF 2007
Hezké prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti
v roce 2007 všem našim spoluobčanům
přeje Obecní zastupitelstvo Polepy.
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