Číslo IX
Září 2007

Vážení sousedé a spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo Polepských listů, tentokrát má dvě přílohy. Jednou
z nich je pozvánka na posvícení, druhou je monotématické povídání o tom, jak probíhaly
oslavy posvícení v dřívější době v celých Čechách a u nás v Polepech.
Posvícenská příloha vznikla z části hledáním informací na internetu a z části povídáním
s polepskými rodáky panem Jiřím Vackem a panem Jindřichem Holečkem, kterým touto
cestou děkuji za milé setkání. Zároveň vyzývám všechny ostatní rodáky, kteří by se také
rádi podělili o své vzpomínky na polepská posvícení, aby mne kontaktovali na
telefonním čísle 321 721 961 nebo kohokoliv na obecním úřadě.
Irena Kučerová

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V září slaví
pan Jiří Vacek své 83. narozeniny
a paní Anna Kolářová 78. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Polepští fotbalisté děkují místnímu podnikateli panu Josefu Mačkovi za pečlivou
rekonstrukci sprch a sociálního zařízení v kabinách a dále za dokončení přístřešku na
fotbalovém hřišti.

Informace Obecního úřadu Polepy
Členství v MAS
Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání odsouhlasilo partnerství v Místní akční
skupině Podlipansko (zkratka MAS). Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která
vznikla v roce 2005 na základě poptávky obcí a podnikatelů po někom, kdo by vzal na
svá bedra organizační a finanční zajištění rozvoje regionu a měl právní subjektivitu.
Jejím hlavním cílem je shromažďování a vyhodnocování projektů v rámci všech obcí
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

tak, aby je bylo možné finančně podpořit z různých evropských i jiných programů a
fondů. Funkci MAS v regionu lze přirovnat ke grantové agentuře. MAS Podlipansko
spojuje podnikatele, obce a neziskové organizace za účelem rozvoje území.
Co si od partnerství obecní zastupitelstvo slibuje?
 Přehled o dotacích a grantech, které je možné v rámci MAS využít
 Získání dalších finančních prostředků na obecní projekty, které jsou
poskytovány pouze partnerům nebo členům MAS
 Pomoc při přípravě a vyřizování žádostí o dotaci a dále pomoc při vlastní
realizaci projektů
 Možnost spolupráce s okolními i vzdálenějšími obcemi v nejrůznějších
oblastech (investice, kultura, sportovní akce, atd.)
 Inspirace pro další možné záměry a rozvoj obce i jejího okolí
 Právo být členem správních orgánů MAS
Co je podmínkou partnerství?
 Finanční příspěvek obce jako partnera ve výši 1 000,- Kč/měsíc
Burza nepotřebných věcí – Polepáci sobě
V pátek 21. září od 17 hodin proběhne na hřišti u horního rybníka burza nepotřebných
věcí. Dáváme k dispozici seznam nabízených předmětů, které bude možné na této burze
zakoupit: 2x rotační sekačka na trávu
2x elektrorozvodné plastové desky 450x450 mm
1x elektrorozvodná deska 450x300 mm
1x elektrorozvodná deska 450x230 mm
12x jističe na deskách, nulový můstek apod.
1x přívěsný vozík a malými koly o rozměrech 1600x1200 mm
Kdo chce darovat nějaké další nepotřebné věci, které ostatní mohou využít a nestihl nás
zatím informovat, může je přinést s sebou na burzu nebo se předem dohodnout se
starostou ing. Vodičkou na telefonu 724 180 515.
Dále znovu uvádíme, jak bude celá akce probíhat:
1) V pátek se všichni – dárci i nakupující dárci - sejdeme na hřišti u horního rybníka.
Věci určené ke koupi budou nabízeny anonymně – dárce bude znát jen starosta.
Pokud někdo bude mít zájem o určitou nabízenou věc, dohodne se starostou na
ceně a tato cena bude hodnotou daru obci Polepy. Na částku věnovanou obci mu
bude vystavena darovací listina.
2) V případě, že o jednu věc bude mít zájem několik kupujících, bude se dražit a
získá ji ten, kdo dá víc. Celá výše takto získaných finančních darů bude použita na
výsadbu zeleně v naší obci.
3) Věci, o které nebude ze strany nakupujících dárců zájem, si musí původní majitelé
vzít zpět.
4) Po ukončení burzy se budeme společně bavit a opékat vuřty u táboráku.
Občerstvení bude zajištěno na náklady obce.
5) Seznam dárců a výše jejich darů bude uveřejněna v Polepských listech v říjnovém
čísle (samozřejmě jen s jejich souhlasem). Nebudou uváděny nakoupené
předměty.
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Darujte, co již nepotřebujete a co ostatní mohou ještě využít. Vy ostatní přijďte nakoupit
a my všichni se pojďme pobavit.
Setkání starostů a zastupitelů svazku obcí Pod Vysokou
Obec Polepy iniciovala setkání starostů a zastupitelů jednotlivých obcí, které jsou
sdruženy ve svazku obcí Pod Vyskou. Členy svazku jsou: Polepy, Pašinka, Libenice,
Nebovidy, Grunta a Červené Pečky. Toto setkání se uskuteční na OÚ v Polepech
25.9.2007. Cílem je oživit spolupráci a komunikaci mezi obcemi svazku. O výsledku
jednání budou občané informováni v příštím vydání Polepských listů.
Možnost zasílání zpráv občanům elektronickou cestou
V posledních letech se tempo života stále zvyšuje, všichni ustavičně pracujeme a pokud
nám zbude nějaký volný čas, velmi často jej trávíme mimo domov. A tak se občas stane,
že hlášení obecního úřadu nás prostě nezastihne.
Proto Vám nabízíme možnost bezplatného zasílání obsahu hlášení obecního rozhlasu
nebo jiných aktuálních zpráv na Váš e-mail. Týká se to např. informací o přerušení
dodávek elektřiny, pozvánek na zasedání zastupitelstva a na nejrůznější sportovní a
kulturní akce, prodej drůbeže, termíny svozu odpadů atd.
Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte, prosím, vloženou přihlášku z důvodu zabránění
zneužití adresy Vaší e-mailové schránky a předejte na OÚ nebo kterémukoliv ze
zastupitelů. Tato služba neznamená, že by se obecní hlášení zrušilo, pouze nabízí výhodu
těm, kteří mají e-mailovou schránku, aby dostali informace z hlášení obecního rozhlasu
vždy, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou doma.
Služba je na požádání kdykoliv zrušitelná. V případě potřeby se můžete obracet na ....
Jednou větou ...
• K 5.9.2007 obec obdržela několik nabídek od firem na zpracování projektu
kanalizace odpadních vod. Porovnání a vyhodnocení jednotlivých nabídek bude
projednáváno na dalším zasedání zastupitelstva.
• Prosíme občany, aby udržovali kolem kontejnerů na tříděný odpad pořádek a
pokud jsou kontejnery úplně plné, aby nenechávali odpadky kolem. Týká se to
především plastů.
• Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obsluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u pana Jiruše, Nová ulice č.p. 78.
• Cena zapůjčení obecní multikáry činí 200,-Kč/den plus úhrada nákladů na palivo.
• Stále ještě je k dispozici přes 30 ks kompostérů. Poplatek za výpůjčku druhého
kompostéru činí 200,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
• Omlouváme se všem spoluobčanům, kteří jsou zvyklí poslouchat hlášení obecního
úřadu. Bohužel se na zařízení vyskytla závada, která se nebude opravovat
s ohledem na realizaci nového digitálního obecního rozhlasu koncem měsíce září
nebo počátkem října tohoto roku. Pokud to bude možné, budeme situaci řešit
zápůjčkou z některé z okolních vesnic.
• Další zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve středu 3.10.2007.
Program bude uveden na webových stránkách obce a ve vývěsních skříňkách.
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Zveme všechny zájemce o veřejné dění, aby se zasedání zúčastnili a řekli nám své
názory na dění v obci.

Platnost dokladů
Pasy – všechny ČR jsou platné po dobu v nich uvedenou.
Občanské průkazy – nejpozději dnem 31.12.2007 končí platnost občanských průkazů
(OP) bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.1998. Konec platnosti se vztahuje i
na OP, které mají vyznačenou platnost „bez omezení“, s výjimkou OP občanů
narozených před 1.1.1936, tzn. že kdo letos oslavil 72. narozeniny a nebo je ještě starší,
výměna OP se ho netýká. Výměna je bezplatná.
Řidičské průkazy – všechny řidičské
průkazy vydané do 31.12.1993
(„růžové knížky“ a 2 nejstarší typy
kartiček, viz. obrázky) musí být
vyměněny do konce letošního roku, tj. do 31.12.2007. Výměna
je bezplatná, provádí ji odbor dopravy, který sídlí v Kolíně
v budově bývalé „odborovky“. Úřední hodiny jsou: Po 8-17
hod., St 8-17 hod. a Čt 8-14. K žádosti o výměnu řidičského
průkazu, kterou vyplníte na úřadě, budete potřebovat jednu
fotografii a občanský průkaz. Nový „řidičák“ si můžete
vyzvednout cca za 3 týdny od podání žádosti.
Ve vlastním zájmu nenechávejte výměnu
dokladů na poslední chvíli. Žádost o nový
řidičský průkaz bylo možné v letních měsících
ve čtvrtek kolem poledne zvládnout i bez čekání.

Kultura
Polepské posvícení
Polepské posvícení se bude konat 15. září na polepském fotbalovém hřišti. Program a
pozvánku, která je přílohou Polepských listů, pro Vás připravila kulturní komise.
Výlet pro všechny věkové kategorie
V sobotu 6. října pro Vás kulturní komise připravila zájezd do liberecké ZOO, kdo bude
chtít, může se podívat také do botanické zahrady.
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Zoologická zahrada
(www.zooliberec.cz)
v Liberci
je
nejstarší na území ČR, byla založena
v roce 1919 a pouze v Liberci můžete
vidět bílé tygry. Každý den se v 10,30
hod. a v 15,00 hod. koná komentované
krmení lachtanů (viz. foto), za
příznivého počasí probíhá cvičení slonů
od 14,00 hodin a krmení tučňáků ve
12,00 a 16,00 hodin.
Vstup pro děti do 3 let je zdarma, pro
děti od 3-15 let 40,- Kč, pro studenty,
kteří se prokáží průkazem 40,- Kč, pro
dospělé 70,- Kč a osoby starší 70 let platí pouze 40,- Kč. Délka trasy v areálu ZOO je
přibližně 3,5 km.
Botanická zahrada
(www.botanickazahradaliberec.cz)
se
nachází
nedaleko ZOO a také patří k těm nejstarším v ČR.
Venkovní expozice je přizpůsobena podhorskému
vlhkému klimatu, takže můžete vidět alpinum
s horskou květenou nebo vřesoviště. Skleníkový
areál je složen z 9 různě velkých pavilonů, kde se
prezentuje 13 rozličných botanických témat, např.:
masožravé rostliny, kaktusy, sukulenty, orchideje,
tropický les, pravěké rostliny atd.
Děti do 6 let mají vstup zdarma, jinak je vstupné
shodné jako v ZOO.
Autobusovou dopravu do Liberce i zpět zaplatí obec
Polepy. S sebou doporučujeme vzít svačinu a pití
(občerstvení či oběd je možné zakoupit i v areálu
ZOO), děti, které pojedou bez doprovodu rodičů
přibalí do batůžku pláštěnku a všichni peníze na
vstupné. Předškoláci mohou jet pouze s dospělým
doprovodem, ostatní mohou cestovat sami, dozor
budou zajišťovat členky kulturní komise.
Pokud se nenaplní autobus polepskými občany, mohou se hlásit i Vaši známí, kamarádi a
příbuzní, kteří v Polepech nebydlí - ti však budou přispívat na autobus: děti 20,- Kč,
dospělí 50,-Kč.
Místo v autobuse si zarezervujte u paní Mačkové na telefonu 604 987 341 do 27.9.2007.
Odjezd bude z otočky autobusu, čas odjezdu bude upřesněn později.
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Exkurze do TPCA
Pro všechny zájemce, kteří chtějí vidět co se
děje v obrovských výrobních halách kolínské
automobilky, zajistila kulturní komise exkurzi
do tohoto podniku. Zástupci TPCA nám
nabídli termín v pátek 5.10.2007 pro
maximálně 36 lidí od 10,45 hodin. Exkurze
trvá přibližně 2 hodiny a je rozdělena do 3
částí – nejprve je promítnut film o historii a
výrobě v TPCA, potom si návštěvníci
prohlédnou výrobní provoz ze sedaček
elektrického vláčku a nakonec jim průvodci
zodpoví případné dotazy.
Účastníci exkurze musí splňovat některé
podmínky:
 Minimální věk je 10 let
 V celém areálu TPCA platí zákaz fotografování
 Vhodné oblečení – dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty
 Vhodná obuv – bez podpadků, ne pantofle a sandály
 Před a během prohlídky je zakázáno požívání alkoholických nápojů
Pokud některý z účastníků tyto podmínky poruší, nebude do areálu TPCA vpuštěn.
Všichni zájemci o exkurzi do závodu TPCA se mohou hlásit u paní Mačkové na telefonu
604 987 341 do 27.9.2007. Pro všechny účastníky exkurze je zajištěna autobusová
doprava z Polep do TPCA i zpět. Sraz přihlášených na exkurzi je v pátek 5.10.2007 v
9,50 hodin na autobusové otočce v Polepech.
;ákupní zájezd do Polska
Pro velký zájem se bude opět konat nákupní zájezd do Polska.
Cílem bude všem dobře známá Kudova Zdroj. Zájezd se bude
konat v sobotu 20.10.2007, odjezd bude z otočky autobusu v 7:00
hodin ráno, návrat do 17 hodin. Poplatek za autobus 100,- Kč na
osobu.
Přihlášky přijímá paní Mačková do 27.9.2007 na telefonu 604 987 341.

Sport
Klub Poutníci TJ Agro Kolín – akce v naší obci
Více jak půl století působí v Kolíně kolektiv, zabývající se především turistikou a
poznáváním historických a kulturních památek, který v současné době pracuje pod
názvem Klub Poutníci TJ Agro Kolín. Jeho vznik se datuje od roku 1955.V této době
bývalý učitel, zasloužilý mistr turistiky Jaroslav Růžička zorganizoval pro své žáky
Odborného učiliště Tatra Kolín turistický oddíl. Tento oddíl se dále rozvíjel.
V plánu činnosti Klubu Poutníků TJ Agro Kolín je ročně kolem 60 akcí. Z nich více jak
polovinu tvoří akce organizované klubem a určené nejen pro členy, ale nabízí účast na
nich i neorganizovaným zájemcům a rodinným příslušníkům.
6

Jednou z akcí je Memoriál Jaroslava Růžičky a Vladimíra Kvítka. Touto akcí, určenou
pro nejširší veřejnost, vzpomínají organizátoři na své předčasně zemřelé zakládající
členy.
Letos 25. srpna se konal již 18. ročník. Byly stanoveny pěší trasy v délce 12, 20, 25 a 35
km a cyklotrasy v délce 40, 60 a 80 km. Tyto procházejí také naší obcí, kde je na
fotbalovém hřišti poslední kontrola a prakticky cíl jednotlivých tras této akce. Díky
dobré organizaci a také podpoře Obecního úřadu Polepy a TJ Polepy se podle odezvy
turistů uskutečněný podnik vydařil.
Celkem se zúčastnilo 109 turistů, kteří obdrželi obvyklé občerstvení v našem areálu na
hřišti, dále získali diplomy a propagační materiál města Kolína. Velmi kladně byl přijat
Pamětní list akce, zpracovaný členem Klubu Poutníci a naši občanem Josefem Švarcem.
Z naší obce se tohoto memoriálu zúčastnili tito občané: Mgr. Evženie Mačková, manželé
Brzákovi, pan Petr Litera a manželé Civínovi.
Výbor kolektivu Klub Poutníci ještě jednou touto cestou děkují Obecnímu úřadu a TJ za
to, že umožnili, aby v areálu hřiště bylo zajištěno občerstvení a závěr této akce.

Klub Poutníci TJ Agro Kolín není uzavřenou společností. Rádi přijmeme do svých řad
další zájemce bez ohledu na jejich věk a výkonnost. Podrobnosti o jednotlivých akcích
jsou zveřejněny ve skříňce, která je u autobusových zastávek v Kolíně vedle domu
s bustou spisovatele Karla Legera.
Možnost kontaktu:
Ing. Jiří Mraček, Ke Hřišti 103, 280 02 Kolín – Štítary
Miroslav Petránek, Ovčárecká 298, 280 02 Kolín 5
Sepsal: Václav Civín, člen výboru Klubu Poutníků

7

Junák Červené Pečky - Dětská odpoledne
plná her
Jsme dívčí oddíl a od září nabíráme nováčky
ve věku 6-12 let. Scházíme se každý pátek
od 16:00 do 18:00 v zámeckém parku
v Červených Pečkách, kde máme svoji
klubovnu. Příležitostně vyrážíme na výlety,
ať už do přírody či jinam (ZOO,
aquapark…). Jako celé středisko pořádáme
pro děti karneval, mikulášskou, celodenní
výlety a jiné zajímavé akce. V létě nesmí
chybět stanový tábor uprostřed přírody.
Pokud se chcete celý rok scházet se skupinou stejně starých kamarádek, hrát si spolu,
vyrábět krásné věci, dozvídat se zajímavosti o přírodě a zažít spoustu legrace a
dobrodružství, přijďte mezi nás.
Na všechny holčičky se těší 8. oddíl a jeho vedoucí A. Kuberová – Aňa
Kontakt: tel.: 777 886 481, e-mail: a.kuberova@seznam.cz,
webové stránky oddílu: http://junak.cervenepecky.cz/8
Cvičení ve spolkové místnosti
Všem sportovně aktivním sdělujeme, že cvičení a veškeré sportovní aktivity začnou až
od října. O přesném termínu budou všichni včas informováni.
Výsledky fotbalu
Ve 4. kole krajské soutěže vyhrály Polepy na domácím hřišti s Kounicemi 4:2. Pro
fotbalové fanoušky přinášíme výsledkovou tabulku krajské soutěže po odehraném 4. kole
I. B třídy ve skupině C:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Polepy
Pečky
Velim B
Sadská
B. Podolí
Luštěnice
Vrdy
Tupadly
Loučeň
Libodřice
Rejšice
Tuchoraz
Jíkev
Kounice

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
2

0
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
2

13:4
8:5
9:8
9:8
7:7
7:8
5:6
7:7
2:2
7:8
5:6
3:6
4:8
9:12
8

12
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
3
3
2

Přihláška pro zasílání informací OÚ Polepy
Jméno a příjmení: ................................................................................
E-mail: .................................................................................................
Souhlasím s bezplatným zasíláním aktuálních informací Obecního úřadu v Polepech na
výše uvedený e-mail.
Datum: ........................

Podpis: ....................................
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