Číslo I
Leden 2007

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V lednu slaví
paní Emílie Augustinová 80. narozeniny
a pan Josef Toška 78. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Kalendář zasedání zastupitelstva, výborů a komisí
Obecní zastupitelstvo
starosta: Ing. Rostislav Vodička
místostarostka: Mgr. Evženie Mačková
členové: Jaroslav Bejlek, Ing. Václav Civín,
Ing. Leoš Hejduk, Jiří Král,
Ing. Irena Kučerová
Finanční výbor
předseda: Ing. Václav Civín
členové: Marie Mlázovská, Luboš Vinklát
Kontrolní výbor
předseda: Jiří Král
členové: Zbyněk Vokoun, Jaroslav Beneš
Stavební komise
předseda: Jaroslav Bejlek
členové: Ing. Leoš Hejduk, Václav Civín st.,
Drahoslav Klauda, Ondřej Nehasil
Kulturní komise
předseda: Mgr. Evženie Mačková
členové: Marie Kotlářová, Blanka Šmídová,
Šárka Nehasilová, Jana Procházková,
Tereza Mačková

každou první středu v měsíci
3.1.07
4.4.07
4.7.07
14.2.07
2.5.07
1.8.07
7.3.07
6.6.07
6.9.07

3.10.07
7.11.07
5.12.07

následující pondělí po zasedání zastupitelstva
8.1.07
16.4.07
9.7.07
8.11.07
12.2.07
7.5.07
6.8.07
12.11.07
12.3.07
11.6.07
10.9.07
10.12.07
následující pondělí po zasedání zastupitelstva
8.1.07
16.4.07
9.7.07
8.11.07
12.2.07
7.5.07
6.8.07
12.11.07
12.3.07
11.6.07
10.9.07
10.12.07
následující středa po zasedání zastupitelstva
10.1.07
11.4.07
11.7.07
10.11.07
14.2.07
9.5.07
8.8.07
14.11.07
14.3.07
13.6.07
12.9.07
12.12.07
poslední středa v měsíci
31.1.07
25.4.07
25.7.07
31.10.07
28.2.07
30.5.07
29.8.07
28.11.07
28.3.07
27.6.07
26.9.07
19.12.07

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

Informace Obecního úřadu Polepy
Nový stavební zákon
Od 1.1.2007 platí nový stavební zákon, podle kterého kompetence stavební komise
přecházejí na Stavební úřad v Kolíně. Pro občany Polep to znamená, že s otázkami ve věci
stavebních záležitostí (stavební povolení, ohlášení stavby) se musí obracet na Stavební
úřad v Kolíně.
Pouze v případě žádostí o povolení kácení dřevin zůstává rozhodnutí na stavební komisi
obce Polepy. Předsedou stavební komise je pan Jaroslav Bejlek (viz. strana 1).
Lokalita „Havrdova zahrada“
Nové obecní zastupitelstvo na základě dosavadních jednání s majiteli pozemků,
investorem výstavby inženýrských sítí, s projektantem komunikace v této lokalitě a
s občanským sdružením OBČANÉ POLEP, o.s. přehodnotilo postoj Obce Polepy k
technickému řešení dopravního napojení „Havrdova zahrada“.
Nové stanovisko z 20.12.2006:
Lokalita „Havrdova zahrada“ nebude dopravně propojena s ulicí Nová. Propojení bude
umožněno pouze pro chodce, maminky s kočárky a cyklisty. Bude minimalizováno
nebezpečí přívalových vod z nově vzniklé obytné čtvrti. Dopravní napojení bude řešeno
kolem Hejduků po paralelní cestě ke stávající komunikaci tak, aby měli Hejdukovi
standardní příjezd ke svému domu a jejich dům netrpěl otřesy.
Nebyl prozatím vydán souhlas obce s napojením na rozvody inženýrských sítí v ulici Nová
pro firmu Reprogas, spol. s.r.o. (kopie dopisu je zveřejněna ve vývěsce na otočce autobusu
a u obecního úřadu).
Polepská náves
Na webových stránkách obce se v Polepské návsi objevilo již několik diskusních námětů.
Pro ty, kteří nemají na internet přístup, uvádíme velmi stručně nejdůležitější postřehy a
výtky.
1) Neobdržení listopadových Polepských listů
2) Neinformování občanů o termínech svozu TDO v době vánočních svátků a Nového
roku
3) Znečištěná ulice Dlouhá z přestavby kravína
4) Postesk nad komíny některých našich sousedů, ve kterých se spalují jiná paliva než
ta k tomuto účelu určená
5) Přání uveřejňovat fotografie z akcí na webových stránkách ve Fotogalerii
6) Pochvala za zorganizování oslav k výročí knihovny a vánočního zpívání
Jednou větou ...
• Obec znovu požádá o dotaci na výstavbu poslední (III.) etapy vodovodu v ulicích
Nová, Pašinecká a V cihelně.
• Zastupitelé projednávali studii firmy PIKVÍTEK na odkanalizování obce. Vzhledem
k finanční a technické náročnosti projektu bylo požádáno o další posouzení
nezávislého odborníka a zajištění výkladu zpracovatele studie. Diskuze nad studií
odkanalizování proběhne ve středu 14.2.2007 od 18 hod. ve spolkové místnosti.
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• Přestárlé topoly v lokalitě pod splavem ke Kolínu budou vykáceny firmou Kolínská
lesní, která zajistí i nové zalesnění. Výtěžek za vytěžené dřevo bude poukázán na
účet obce. Občané budou o termínu kácení informováni a budou mít možnost
bezplatného odvozu těžebních odpadů jako palivového dřeva.
• Domácnosti, které si ještě nevyzvedly kompostéry prosíme, 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 820 hod. Kompostér a návod na jeho využítí obdrží zdarma proti podpisu zápůjční
smlouvy.
• Kdo jezdí linkovým autobusem a používá jízdní řád otištěný v minulém čísle
Polepských listů, nechť si opraví u linky Kolín, Polepy, Kutná Hora a zpět
vysvětlivku k poznámkám č. 23. Správně má být:
23 – nejede 24.12.2006, od 31.12.2006 do 1.1.2007
41 – nejede od 24.12.2006 do 2.1.2007, 2.2.2007, od 5.3.2007 do 11.3.2007,
od 2.7.2007 do 31.8.2007,od 25.10.2007 do 26.10.2007
•
•
•

•

•

Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na pana Jiruše, č.p. 78.
Spoluúčast strávníka na financování nákladů na dovážení obědů Pečovatelskou
službou Kolín byla stanovena ve výši 300,- Kč na osobu.
Pro rok 2007 byl podle knihovního zákona schválen jednorázový poplatek pro
dospělé na půjčovné knih 20 Kč na 1 kalendářní rok. Děti, studenti a důchodci
zdarma.
Internet pro veřejnost je zdarma přístupný na obecním úřadu v pracovní době
administrativní pracovnice, resp. přítomnosti zastupitelů, tj. Po 14-21 hod, St 8-21
hod.
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat výjimečně ve
středu 14. února 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti. Hlavním bodem bude
jednání o rozpočtu na letošní rok a dále odkanalizování obce, celý program bude
zveřejněn na obecních vývěskách a na webových stránkách Polep. Těšíme se na
Vaši účast.

Knihovna v Polepech oslavila 100 let
Ještě jednou se vracíme k oslavám 100. výročí místní knihovny, které proběhly na
přelomu roku. Rozhovor s panem Švarcem připravila Anežka Mejzrová.
V jeden pondělní podvečer jsem se vydala vyslechnout polepského malíře pana Josefa
Švarce. Zeptala jsem se ho jenom na pár základních otázek ohledně jeho malířské
kariéry….
Chtěl jste být vždy malířem?
Asi ne. Když má člověk na něco talent, tak se tomu chce co nejvíc věnovat.
Od kolika let jste pomýšlel na kariéru malíře?
Profesionálním malířem jsem se stal až po roce 1990, ale už ve 3. třídě jsem chodil
malovat k akademickému malíři panu Vítu Blažkovi.
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Máte nějaké malířské vzory?
Mým vzorem jsou japonské akvarely a kaligrafie. Z českých umělců pan Lada a pan
Trnka. To jsou malíři, kteří kresli pro děti to mě taky baví.
Vím, že jste do místní knihovny věnoval nějaké knížky v hodnotě kolem 1000 Kč. Jaké to
jsou?
Národní pohádky od Boženy Němcové, soubor knížek Angličtina pro děti, Němčina pro
děti a Francouzština pro děti. A také knížku Bubu už se nebojí.
Moc děkuji za rohovor.

Statistika obyvatelstva
K 1.1.2006 měla obec Polepy 583 obyvatel. Během roku se narodilo 6 dětí – 3 děvčátka a
3 chlapečkové. Rozloučit jsme se museli se 4 našimi spoluobčany, další úbytek
obyvatelstva jsme zaznamenali z důvodu odstěhování – jedná se o 5 osob. Jako svůj nový
domov Polepy, si vybralo 18 osob.
K 31.12.2006 měla obec Polepy celkem 598 obyvatel.

Kulatá jubilea našich spoluobčanů
V letošním roce oslaví 20. narozeniny 6 osob, 30. narozeniny 7 osob, 40. narozeniny 12
spoluobčanů, v 10 případech se budou slavit 50. narozeniny, 8 spoluobčanů oslaví 60 let ,
3 spoluobčané krásných 70 let a 4 občané 80. výročí svého narození. Plnoletosti 18 let
dovrší v tomto roce 6 skoro dospěláků.
Pokud započítáme mezi kulaté oslavence i 8 dětí, které letos oslaví 10. narozeniny, pak
nejvíce se bude v Polepech oslavovat v měsíci únoru a březnu (vždy 8x).

Kultura
V neděli 18. února od 14 hod. pořádá kulturní komise ve spolkové místnosti na OÚ
v Polepech tvořivé odpoledne pro děti. Co budeme tvořit je zatím tajemství, prozradíme
jen, že to bude příprava na jaro. Všichni výtvarníci budou potřebovat pastelky, vodovky,
tempery, štětec, nůžky. Zveme i předškolní děti, od rodičů si je vyzvedneme na OÚ. Pokud
budou rodiče chtít, mohou se zúčastnit také, v opačném případě si budou moci své ratolesti
vyzvednout tamtéž cca v 16 hodin.

Sport
V případě, že se zima umoudří a nasněží alespoň na horách, zorganizujeme lyžařský
zájezd. O termínu budeme občany včas informovat.
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