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Slovo starosty
Vážení sousedé,
žijeme příliš hekticky a uniká nám, že často ani nevíme o tom, co se děje okolo nás a
proč se tak děje.
Instalovali jsme měřiče rychlosti a poměrně záhy jsem se z diskuse na Polepské návsi na
našem webu dozvěděl, že radar ve směru od Kolína je umístěn nesmyslně, že má malé
číslice. Možná existuje víc našich aktivit, o kterých my na úřadě víme všechno, ale Vám
připadají ne příliš srozumitelné. V tom shonu, který kolem nás panuje nám ani nepřijde,
že je nutné se o všem rozepisovat.
Takže bych se vrátil k „radarům“. Ten od Kolína je umístěný na levé straně. Ne proto, že
bychom se chtěli přiblížit Anglii, nebo že by jej dodala firma z této země, ale proto, že
bylo třeba najít místo, kde bude snímat rychlost na rovném úseku na začátku obce, jeho
radarový signál se nebude odrážet od překážek a řidiči uvidí svoji rychlost na
dostatečnou vzdálenost.
O čem bych asi měl ještě napsat, je způsob zajišťování zimní údržby. Mou snahou je
zajistit sjízdné vozovky do 5.30, tak abyste mohli odjet do zaměstnání. Snažil jsem se
oslovit zemědělce z okolí, kolínské technické služby. Jedni mne odmítli se slovy, že si
chtějí přes zimu odpočinout, druzí mi službu nabídli, ovšem s tím, že jen jejich
pohotovost nás bude stát ročně 65.000,- Kč. Takže jsme koupili traktor, radlici, sypač a
začali se modlit, aby sníh padal jen o víkendech. Naštěstí jsme v nížině a zimu máme
spíš uplakanou než bílou. I přesto bylo letošní zimu potřeba sypat asi pětkrát a jednou
jsme dokonce prohrnovali. A teď se dostávám k tomu, proč píši o zimní údržbě našich
ulic. Díky tomu, že sněhu napadne vždy jen malá vrstva, nemělo význam jej odhrnovat
(stejně by po projetí traktoru s radlicí zůstala na vozovce uklouzaná vrstva sněhu) a
pouze jsme používali drobnou drť. Sůl jsme, z ekologických důvodů, zavrhli. Při jedné
mé ranní projížďce v traktoru po Polepech jsem se setkal s názorem, že znečišťuji
vozovku a dokonce mi bylo zakazováno drť sypat. Samozřejmě že drť na vozovce
zůstane, ale každý rok nám kolínské technické služby zametaly ulice. I letos máme tuto
službu přislíbenou (jako bezplatný bonus), tedy by drť měla z ulic zmizet.
V souvislosti s připravovaným zametáním ulic bych Vás všechny rád požádal o pomoc.
V předchozích letech bylo dobrým zvykem, že si většina z nás zametla chodníky před
svým domem a prach, zbytky listí a ostatní nepořádek smetla k obrubníku a zametací vůz
nám vlastně posloužil dvakrát. Pokud budete mít sílu a chuť, zameťte chodníky i letos,
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ať máme Polepy ještě hezčí a čistší. Jen, prosím, NEMEŤTE nečistoty na hromádky,
zametací vůz se potom musí vracet. Předpokládám, že zametat ulice budeme začátkem
dubna.
Minulý měsíc jsem psal o připravovaném setkání zastupitelů, o plánech na společné
obnovení stezek a pěšin. V úterý 3. března jsme se odpoledne sešli v naší „spolkové“
místnosti a mimo jiné jsme se dohodli na tom, že se pokusíme propojit naše katastry
udržovanými polními cestami. Každá obec si ve svém katastru vytipuje využívané
vycházkové a cyklotrasy, vyznačí je do mapy a na společném jednání se pokusíme tyto
trasy nejen propojit, ale i domluvit jejich údržbu. A zde bych opět rád poprosil o pomoc.
Většina z nás má nejbližší okolí obce prochozené a je schopna poradit, kde jsou jaká
zajímavá místa, kam stojí za to dojít. Na obecním úřadu máme k dispozici podrobnou
mapu, do které budeme jednotlivé trasy a zajímavosti kreslit. Pokud můžete přispět se
svými znalostmi, neváhejte a přijďte nám pomoci.
Věřím, že jaro už je tady, skončí uplakané počasí a my se konečně budeme hřát na
sluníčku. Ať se Vám všem daří co nejlépe.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V březnu slaví
paní Emílie Lázňovská 86. narozeniny.
Přejeme jubilantce vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Děkujeme všem dárcům za pozornosti pro děti, o které jsme vás požádali v minulém
čísle Polepských listů. Jmenovitě se jedná o paní Čechovou, paní T. Podhajskou, paní
Bednářovou a paní Machovskou, paní Vojáčkovou a Lídu a Dušana z První polepské
hospody.
Byli jsme mile překvapeni, kolik se nám sešlo dárků. Nakonec jsme přistoupili k jejich
rozdělení na několik hromádek, protože mimo Karneval budeme během roku organizovat
ještě několik akcí pro děti, například v červnu Dětský den nebo v září Vzpomínku na
prázdniny, kam se nám budou ceny hodit do krámku.
Stejně tak děkujeme za krásné dorty pro nejhezčí a nejoriginálnější masky letošního
Karnevalu. Sladké odměny napekla a nazdobila paní Štusová.
Vážení dárci, jakou radost jste svými drobnými i hodnotnými předměty udělali
polepským dětem, si můžete prohlédnout na www.polepy.rajce.idnes.cz. Ještě jednou
Vám jménem polepské „drobotiny“ děkujeme.
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Informace Obecního úřadu Polepy
Závěrečný účet obce za rok 2008
Zastupitelé projednali závěrečný účet obce za rok 2008 a zároveň byli informováni
starostou o přezkoumání hospodaření obce pracovníky krajského úřadu.
Celkové příjmy v roce 2008 činily 6 374 tis. Kč, celkové výdaje 5 180 tis. Kč, saldo
1 294 tis. Kč. Závěrečný účet obce je zveřejněn na úřední desce.
Setkání starostů a zastupitelů svazku obcí Pod Vysokou
V úterý 3. března se od 17,30 hodin konalo na OÚ v Polepech ve spolkové místnosti
společné setkání starostů a zastupitelů obcí, které jsou členy svazku Pod Vysokou. Každá
obec měla na setkání alespoň jednoho zástupce, ale k našemu zklamání někteří přihlášení
nedorazili.
Na začátku společného zasedání proběhla prezentace firmy GEPRO, která nabízí Misys geografický informační systém pro obce, sloužící ke správě obecního nemovitého
majetku a informování o majetkoprávních vztazích ve spravovaném území.
Dalším hostem byla ředitelka MAS Podlipansko Ing. Pošíková. Informovala přítomné o
možnostech a příkladech čerpání dotací a grantů poskytovaných ministerstvy a krajem.
Dále byli účastníci seznámeni s prvními oceněnými výrobky regionu Polabí.
Zástupci Polep se snažili obnovit vzájemné informování o kulturních a sportovních
akcích pořádaných v jednotlivých obcích svazku. Jistě si vzpomínáte na pozvánky do
kostela na Gruntě otiskované v rubrice Naši sousedé nás zvou.
Nakonec bylo setkání využito také ke schválení závěrečného účtu svazku Pod Vysokou.
Změna úředních hodin na OÚ v Polepech
Dočasně budou úřední hodiny na OÚ v Polepech pouze v době přítomnosti starosty a
místostarostky, tj. v pondělí a ve středu od 18 do 21 hodin. Důvodem je výpověď nové
administrativní pracovnice paní Holmanové. Tato změna platí až do odvolání, tj. do doby
než se podaří najít novou pracovní sílu.
Pošlete návrh logotypu naší obce
Na výzvu vytvoření logotypu obce uveřejněné v minulém čísle Polepských listů už
reagovali první tvůrci a my jsme obdrželi jejich návrhy.
Kdo přehlédl výzvu v únorovém čísle, může si na tomto místě připomenout o co se
jedná:
Logotyp, to je unikátní grafický symbol, písmenová nebo slovní značka, v našem případě
pro označení naší obce. Obvykle se používá charakteristický typ písma. Cílem je vytvořit
logotyp takový, který by se, ve spojení s dalšími propagačními prvky, stal důležitou
součástí propagačního stylu naší obce.
Která kritéria by mělo logo splňovat?
1) Unikátnost – mělo by být jedinečné a originální
2) Zapamatovatelnost – mělo by být snadno
zapamatovatelné
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3) Symbolika – mělo by vizuálně připomínat charakter záměru, pro který je stvořeno
4) Použitelnost – mělo by být čitelné, snadno aplikovatelné na veškeré tiskoviny,
mělo by obsahovat přiměřený počet barev (většinou 2)
Rádi bychom i my měli svůj logotyp pro naši obec. Vzhledem k tomu, že nechceme tento
úkol zadávat nějaké cizí firmě, která naši obec nezná, dovolujeme si oslovit vás, občany
Polep, kteří v naší vesničce žijete a trávíte volný čas, vás, kteří ji bezprostředně znáte
z různých úhlů pohledu z každodenního života.
Zastupitelé již několikrát diskutovali o vhodném objektu, který by se mohl symbolicky
v logu obce objevit, jen tak namátkou lze jmenovat kapličku, splav, autobusovou otočku,
most přes Polepku, Vebrovu hospodu, fotbalisty, kteří nás reprezentují …
Zamyslete se, co by podle vás nejlépe charakterizovalo naši obec a využijte dlouhých
večerů, kdy ještě nemůžete zvelebovat svá okolí. Vezměte tužku a zaznamenejte svoje
nápady na papír … Ale hlavně se o ně s námi podělte. Velmi by nás potěšilo,
kdybychom dostali nápadů alespoň několik, aby bylo možné uspořádat hlasování mezi
vámi občany a také bychom rádi úspěšný nápad odměnili.
Vaše návrhy včetně typu písma očekáváme do konce dubna, počet návrhů není omezen.
Můžete je poslat elektronickou poštou na adresu oupolepy@volny.cz, předat osobně
nebo vhodit do poštovní schránky umístěné na vratech OÚ v Polepech. Nezapomeňte je
označit svým jménem a adresou.
Prodej nepotřebného obecního majetku
Obec nabízí k prodeji travní traktor Cup Cadet CC1023RD žluté barvy, rok výroby 2006,
záběr 122 cm, objem koše 300 litrů, výkon 17 kW, nádrž 7,5 litru. Cena je, vzhledem
k minimálnímu opotřebení, 85.000,- Kč.
Dále nabízíme zametací stroj PREM – samochodný profesionální stroj se 100 cm
záběrem, rok výroby 1990, najeto 30 motohodin. Cena 10.000,- Kč.
Na jaře bude rekonstruován chodník v Růžové ulici. Vzhledem k tomu, že obec nemá
využití pro stávající betonovou dlažbu, nabízí ji k odprodeji v ceně 5,- Kč/kus.
K odprodeji jsou i betonové dlaždice 50 x 50 cm z prostoru před bývalým obchodem –
25,- Kč/ks.
Občané, kteří by měli o nabízený majetek zájem, se mohou přihlásit na telefonu
724 180 515.
Jednou větou ...
• Pokud někdo v tomto období kácí stromy, větve z kácení a řezu stromů dáváme po
domluvě s obecním úřadem na jedno místo (tel. 724 180 515).
• Termíny svozu tříděného odpadu na následující měsíc:
plasty – každé pondělí - 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4.
papír – ve středu v sudém týdnu - 18.3., 1.4., 15.4.
sklo – v pátek v sudém týdnu – 20.3., 3.4., 17.4.
nápojové kartony – ve čtvrtek v sudém týdnu - 19.3., 2.4., 16.4.
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• Sběr velkoobjemového odpadu se připravuje na květen. Pravděpodobně také
v květnu bude probíhat charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Podrobnější
informace budou včas uveřejněny v Polepských listech. O termínu dubnového
zametání ulic společností AVE budete informováni samostatným letákem do
vašich poštovních schránek.
• Poplatky za TDO a psy můžete platit v hotovosti na OÚ v době úředních hodin,
složenkou na poště nebo bezhotovostní platbou na účet obce číslo 9720151/0100.
• Na internetu na adrese http://polepy.rajce.idnes.cz jsou umístěny nové fotografie,
které byly pořízeny na akcích pořádaných v Polepech v letošním roce, především
Karneval, 1. narozeniny hospody První polepská, cvičení dětí, stloukání budek a
setkání starostů a zastupitelů svazku obcí Pod Vysokou. Zájemci, kteří by si chtěli
nechat udělat nebo zkopírovat tyto fotografie, si mohou vypůjčit na OÚ v době
úředních hodin CD. Záloha, která činí 50,- Kč, bude vyplacena zpět při vrácení
CD.
• Stále hledáme nového kronikáře obce. Bližší informace na OÚ v době úředních
hodin nebo telefonicky na čísle 724 180 515.
• Příští veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 6. dubna 2009
v zasedací místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin.

Příspěvky spoluobčanů a sousedů
Poděkování poprvé
Rádi bychom poděkovali touto cestou našim sousedům: p. Vojáčkovi, p. Jirušovi a p.
Šumpelovi. Ve velmi nepříznivém počasí nám pomohli uložit dříví aniž bychom je o
pomoc požádali.
Bylo to od nich milé a je to příkladný skutek.
Děkují Hruškovi, čp. 76
Poděkování podruhé
Pan Jindřich Holeček se pravidelně zúčastňoval soutěže Patriot Polep. Po závěrečném
losování se umístil na 3. místě a získanou peněžní částku 200 Kč věnoval knihovně na
nákup knih. Srdečně děkujeme a přejeme mu, aby soutěžil ještě dál, alespoň do sta let!
Za obecní knihovnu H. Hrušková
Co naši ptáci, mají kde bydlet?
Ač jsem tu nová, zkusila jsem se přihlásit na výrobu ptačích budek. Říkám si, hřebíky
sice moc často nezatloukám, ale každá zkušenost dobrá. Původně jsem tedy myslela, že
budku vyrobí s naší holčičkou náš tatínek. Jenže ouha. Holčičku bolelo ouško, takže
musela zůstat doma a maminka šla na výrobu ptačího bydlení sama.
Budky se vyráběly dvou typů: standardní a nadstandardní. Nadstandardní budka byla
krásná, všechna dřevíčka byla ohoblovaná, lícovala a pěkně seděla dohromady. I stříška.
A co teprve, když na střechu pan starosta nalepil asfaltovou lepenku. Nemůžu říct, že
standardní budka nebyla krásná. Každopádně každá byla originál. Dřevíčka byla také
uříznuta na míru, jen byla občas prohnutá a až tak úplně neseděla na sebe. Ptáčci budou
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mít alespoň přírodní klimatizaci ☺, říkala jsem si, když jsem se snažila napasovat dno
budky mezi její boky tak, aby malí ptáčci nevypadli na zem ☺. Nebojte se, dobře to
dopadlo. Ptáčci mají přímo malé vilky ☺.
Aby se budka dala dobře přidělat na strom, tak se jí na záda přibila dřevěná laťka.
V tomto okamžiku jsem si uvědomila, že mám problém. Nemáme totiž na zahradě ani
jeden strom, ne že bychom stromy nechtěli, ale ještě jsme žádný nestihli vysadit, natož
aby nám vyrostl. Zkusím se tedy poptat v mateřské školce (kam chodí naše dítko), zda by
se jim naše budka nehodila na zahradu, nebo bychom mohli budky rozvěsit na stromy do
volné přírody společně s dětmi.
A kdo bude u nás bydlet? Snad se nastěhuje maminka a tatínek sýkorkovi se svými
dětmi.
Pavla Brožková, Zelená ulice

Cesta polepského vodníka z prádelny do moře
Já, polepský vodník, jsem zahájil svoji životní pouť v prádelně u Šterberů.
V první fázi bylo nutné sehnat všechny moje součásti. Podílelo se na tom spousta lidí:
botičky, tělo a hlavu mám z látek od Marušky Kotlářové, koudel na vlasy od Edy
Kotláře, tělo a hlavu vycpané slámou od starosty Rosti Vodičky, klobouk vyrobený
Pavlínou Šterberovou, udička zase od Honzy Šterbera a oblečení, co dům dal. Další fází
bylo dát všechny tyto součásti dohromady, abych se narodil. To se asi tak za měsíc
zdařilo, potom zbývalo už jenom doladit detaily - krepové pentličky, fajfka, namalovat
obličej. A já, polepský vodník, jsem byl na světě.
S pomocí starosty, který mi vytvořil vhodné dřevěné posezení, jsem byl umístěn jako
strážce spodního splavu na Polepce. Svoji službu jsem zahájil v den otevření polepské
cyklostezky a celou zimu jsem pečlivě chránil polepský splav před pobudy. Ale jaro se
přiblížilo a já jsem využil velkou vodu po tání sněhu a deštích, abych se mohl vydat na
svoji každoroční pouť k moři, prohřát svoje kosti na sluníčku. Napřesrok se třeba zase
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sejdeme.
Určitě Polepáky nenechám na holičkách bez strážce splavu. Brekeke.
Rodný list a svoji životní pouť zaslal vodník e-mailem z teplých hawajských krajin
Líbě Šterberové

PS. Napište nám i Vy. Co Vás trápí, co Vás potěšilo, co byste udělali jinak nebo co byste
chtěli změnit, co se Vám nelíbí. Kontakt je stále stejný: písemně do poštovní schránky na
vratech OÚ, do nápadníku na otočce nebo osobně na OÚ Polepy, elektronickou poštou
oupolepy@volny.cz nebo přímo irena.liska@seznam.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky.

Soutěž Kam s ním?
Od ledna letošního roku nás bude po celý rok provázet nová soutěž týkající se
problematiky odpadů a hospodaření s nimi.
V prvním kole se zúčastnilo 6 soutěžících. V kole 2. to byli 4 soutěžící, 1 odpověděl
nesprávně.
Nejprve správné odpovědi z minulého kola:
1) Průměrná 4-členná rodina vytřídí za týden přibližně 1,7 kg plastů. Odpověď c.
2) Kontejner, do kterého se třídí plasty, má žlutou barvu. Odpověď b.
3) Ne. Kelímky od jogurtů se vymývat nemusejí. Odpověď b.
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Pan starosta vylosoval výherce 2. kola soutěže „Kam s ním?“ na veřejném zasedání
zastupitelstva v pondělí 2.3.2009. Tentokrát se jím stal pan Jiří Novák starší, který získal
propagační předměty z firmy EKO-KOM, stejně jako soutěžící z 1. kola.
Co je to vlastně recyklace?
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním
přímo ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud ho správně roztřídíme, umožníme tak jeho
recyklaci a znovupoužití. Pokud ho vyhodíme do popelnice, odpad se uloží na skládce
nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.
Recyklace plastů
Plasty se recyklují poměrně snadno. Vytříděné plasty se ze žlutého kontejneru svozovým
vozem odvezou na dotřiďovací linku, kde se ručně z plastových odpadů putujících po
pásu vybírají věci, které do kontejneru nepatří, a hrubé nečistoty. Tyto zbytky nejsou
využitelné a jdou většinou na skládku. Pracovníci dotřiďovací linky plasty dále třídí
podle jednotlivých druhů. Jednotlivé vytříděné odpady se slisují do velikých balíků a
odvezou k dalšímu zpracování.
Využití vytříděných plastů a výrobky z nich
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a
vlastnosti.
Tak například PET lahve se u zpracovatele namelou na jemné vločky, tzv. flakes, které
se vyperou ve vodní lázni kvůli odstranění víček, etiket, zbytků lepidel a také zbytků
nápojů. Z vypraných vloček se například v Plané nad Lužnicí taví a vytlačují textilní
vlákna pro výrobu netkaných textílií, zátěžových koberců, koberců do automobilů,
izolací do bund a spacáků, fleecových bund apod. Jen tak pro zajímavost, víte kolik PET
lahví je potřeba k vyrobení jedné fleecové mikiny? Tipovali jste 50 ks? Pak jste trefili
správně.

V Jílovém u Prahy se z vymytých vloček zase vyrábí nové PET lahve. Recyklát je použit
na výrobu jádra lahve a povrch se potáhne novým, nepoužitým materiálem, čímž se
dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve. Výroba takovýchto lahví je levnější než výroba
z primární suroviny.
Třídí se také fólie a sáčky, plastové obaly od potravin, kosmetiky nebo domácí chemie,
plastové kbelíky, pěnový polystyren a další druhy. Z plastových fólií, pytlíků nebo tašek
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se vyrábí fólie a různé pytle, například na odpady, nebo se stávají součástí alternativního
paliva pro cementárny a další provozy. Z tvrdých obalů, například od šamponů, se dělají
palety na zboží. Směsný plast – zbytky, které nejde dále roztřídit – se používá na výrobu
zatravňovacích dlaždic, „korýtek“ na ukládání kabelů do země, na desky pro
protihlukové valy, umělá prkna, zahradní nábytek nebo parkovací rošty, odpadkové koše
a podobně. Podnik na zpracování směsných plastů se nachází v Lázních Bohdaneč.
Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel.
Otázky pro 3. kolo:
1) Přibližně kolik PET lahví je potřeba na vyrobení 1 ks fleecové mikiny?
a) 10
b) 50
c) 100
2) Jaký druh vytříděných plastů se používá k výrobě zatravňovacích dlaždic?
a) PET láhve
b) polystyren
c) směsné plasty
3) Ve kterém českém městě se zpracovávají PET láhve na textilní vlákna?
a) V Jílovém u Prahy
b) V Lázních Bohdaneč
c) V Plané nad Lužnicí
Správné odpovědi najdete ve výše uvedeném textu. Až je budete mít všechny pohromadě,
pošlete je na známé kontakty: telefon 723 514 533 nebo e-mail irena.liska@seznam.cz,
využít můžete samozřejmě i poštovní schránku nebo „Nápadník“ na otočce autobusů.
Termín je do konce měsíce března.
Příště se budeme podrobně věnovat třídění papíru.

Kulturní a sportovní akce
Tvořivé odpoledne pro děti i dospěláky.
V sobotu 28. března od 15.00 hodin se ve spolkové místnosti na OÚ Polepy uskuteční
tvůrčí příprava na velikonoce. Tvořeníčko je pro děti, rodiče, babičky a pro všechny,
kteří se chtějí něco hezkého naučit, nebo se jen podívat. Vyzkoušíte si různé techniky
zdobení vajíček, děti si nazdobí velikonočního zajíčka a košíček (materiál je zajištěný).
Paní Míla Švarcová předvede zdobení kraslic voskem a paní
Dáša Podhajská bude malovat kapesníčky a šátečky. Takže je
na co se těšit.
Pokud budete mít o tuto akci zájem, přineste si libovolný
počet vyfouknutých vajíček, špejle, štětec, vodové nebo
temperové barvy, pastelky, hadřík, dřívko jako držátko, do
kterého zapíchnete špendlík se skleněnou hlavičkou na
E. Mačková
voskové zdobení. Těšíme se na velkou účast.
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A druhý den na kužeky …
Líbila se vám listopadová akce v kuželkárně v Červených
Pečkách? Nebo jste ještě kuželky nehráli a rádi byste si to
vyzkoušeli? Pak máte šanci v neděli 29. března opět v
kuželkárně v Červených Pečkách, kde pro nás rezervovali
místo mezi 17. a 19. hodinou.
Doprava je "po vlastní ose", nutné je mít obuv se světlou
podrážkou, drobné na občerstvení, vstupné činí 30,- Kč na
osobu.
Vzhledem k tomu, že minule byl o akci poměrně velký zájem
a počet míst je omezen, doporučujeme se hlásit včas u paní
Mačkové na telefonu 604 987 341.
I. Kučerová

Velikonoční výstava a jarní burza kytiček
Jaro se už blíží a s ním i nejhezčí svátky jara a tak se přijďte inspirovat v sobotu 4. dubna
od 15.00 hodin do prostor bývalého obchodu, kde se uskuteční prodejní výstava
velikonočních ozdob. Vyzkoušíte si pletení pomlázky a můžete i nakoupit sadbu různých
kytiček (macešky, pelargónie, cibuloviny na velikonoce v květináčích, konifery a další).
Na výstavě se bude podílet Ing. Petra Abrahámová, majitelka květinářství Petronila
v Kutné Hoře.
Vyzýváme i všechny spoluobčany, kteří budou mít různé odkopky květin, keřů, nebo i
vlastní sadbu, přineste nabídnout, prodat a udělat radost i ostatním. Těšíme se na
přátelské setkání. (Pro ty, kteří budou nabízet kytičky, či jiné krásy zahrad bude od 14
E. Mačková
hodin již otevřeno k instalaci výpěstků.)

Vážení Polepáci,
zveme všechny, kdo rádi jezdí na kole, koloběžce, odstrkovadle,
aby se zúčastnili v měsíci bezpečnosti - dubnu - zábavně-naučné
akce:
Všechno jede, co kola má
19.4.2009 od 14,00 hodin u polepského rybníka
Těšte se na závodní slalom mezi kužely, osvěžíme si (nebo i naučíme) dopravní značky
a jízdu na křižovatkách. Zkontrolujeme si vybavení kola a oblečení na silnici.
Vyzkoušíme, jak jsme silní v první pomoci a zda se umíme správně chovat při dopravní
nehodě.
Doufám, že se sejdeme v hojném počtu a že dorazí nejen děti, ale i rodiče (fandit a
přispět radou). Za úspěšné absolvování získá každý medaili Vzorného řidiče a jistě i
sladkou odměnu. A na závěr si můžeme přát už jen jediné - krásné počasí.
Těším se na Vás všechny, musíme pořádně přivítat jaro, aby už u nás zůstalo!
Líba Šterberová
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Jedeme nakupovat do Polska – Kudowa Zdroj
Oblíbený nákupní zájezd do Polska je naplánován na sobotu 25. dubna. Odjezd bude
v 7.00 hodin z autobusové otočky a návrat do 16.00 hodin. Cena za autobus bude pro
domácí 100,- Kč, pro ostatní 150,-Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Mačkové tel.
E. Mačková
604 987 341 do 10. dubna, po té budou volná místa nabídnuta cizím.
Slavnostní otevření kadeřnictví
V neděli 26. dubna slečna kadeřnice Hana Procházková plánuje slavnostní otevření
kadeřnické provozovny v bývalém obchodu potravin v Polepech. Program bude upřesněn
v příštích Polepských listech. Dámy, udělejme si poznámku do svých diářů, máme se na
co těšit.
E. Mačková
Květen je sice ještě za dlouho, ale výlet na hrady a zámky je už naplánován
V pátek 29. 5. se uskuteční již třetí výlet nejen pro důchodce. No, a kam se letos pojede?
Prohlédneme si zámek v Českém Ráji Dětenice, zámecký pivovar a poobědváme ve
středověké krčmě, www.krcmadetenice.cz, po výborném obědě a netradiční obsluze
vyjedeme ještě na
hrad
Kost,
www.hrad-kost.cz.
Vstupné a doprava
bude
hrazená
z fondů
obce
Polepy,
určitě
nezapomenutelný
oběd si hradí každý
sám.
Další
informace budou
upřesněny
v příštích listech.
Pokud jste už
rozhodnuti, můžete
se hlásit u p.
Mačkové
tel:
604 987 341
E. Mačková

Stalo se po uzávěrce
Bez vědomí a souhlasu obce změnil provozovatel MAD jízdní řád linky číslo 5. Byla
zaslána žádost o urychlenou změnu jízdního řádu k původnímu stavu.
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Sousedé z mikroregionu Pod Vysokou nás zvou

PAŠIJOVÁ ZASTAVENÍ

velikonoční pořad slova a vokální hudby
hudba:

CANTICA
recitace:

Tomáš Krumphanzl
Na programu:

G. P. da Palestrina, O. di Lasso, T. L. da Victoria, J. S. Bach, P. Eben
a další

v kostele Panny Marie, Grunta u Kutné Hory
„Květná“ neděle 5. 4. 2009 v 17:00
Vstupné dobrovolné – ve prospěch kostela
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