Duben 2016
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
S jarem přichází nejen veselejší počasí a lepší nálada, ale i spousta práce na našich zahradách. I obec
má poměrně velkou "zahradu" ke spravování. Nejenom standardní plochy ve vsi, které máme
každodenně na očích, ale i zbytek katastru si zaslouží naši pozornost. Jako již v několika předchozích
letech jsme se i letos zapojili do akce Ukliďme Česko. Letos jsme dostali nabídku od našeho
spoluobčana pracujícího v TPCA, zda neuvažujeme s využitím zaměstnaneckého grantu např. na
pořízení nářadí pro úklid. Díky jeho vstřícnému přístupu jsme získali do obecního rozpočtu peníze na
nákup nářadí a ochranných pomůcek, které jsme využili při úklidu přírody okolo Polepky, železniční
trati a Potřebské cesty. Kromě TPCA jsme na tuto akci získali materiální pomoc i od MAS Podlipansko.
Závěr uklízení se odbýval v hospůdce u Pendy, kde nám pan Pešek připravil výborný guláš, účastnící
dostali diplomy a volnou vstupenku na podvečerní koncert vokální skupiny Šestet.
Vokální kvintet, který si říká Šestet, během své dvouhodinové produkce skladeb 30. let a melodií nejen
filmových, navodil velice pohodovou náladu. Ačkoliv se nejednalo o hudbu, která se na nás valí ze
všech stran, myslím, hovořili o ní posluchači s nadšením. Vystoupení bylo druhým pokusem o trochu
jiný kulturní zážitek a pokud se nám podaří naplnit naše záměry, můžete se těšit i na další.
K dalším aktualitám jen krátce.
Stále nevíme, zda obec obdrží dotaci na výstavbu splaškové kanalizace, podle posledních zpráv
bychom měli být moudřejší v průběhu června.
Autobusy zajíždějící na otočku by měly zajíždět blíž k obrubníku, aby nastupování a vystupování bylo
pohodlné i pro starší cestující. Pro snazší chůzi od autobusu na otočce prodloužíme chodník u čekárny,
a to směrem k hasičské zbrojnici.
Horní rybník vypustil nájemce rybníka. Majitel byl na tento stav upozorněn a byl vyzván ke zjednání
nápravy a opětovnému napuštění, aby byly znovu vytvořeny vhodné podmínky pro živočichy, kteří v
rybníce a jeho okolí žijí.
Uvažujeme nad rozšířením služeb týkajících se stavebního odpadu. Pokud se nám podaří zajistit
přiměřenou cenovou nabídku, rádi bychom měli v obci trvale přistavený kontejner, kam by bylo možné
odkládat malá množství stavební suti. Třeba nám toto řešení pomůže od zavážení stráně vedle
kontejnerů u řadovek. :-(
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Ani okap u stodoly v uličce za kapličkou nebyl překážkou pro kamion. Přestože byl okap kamionem
utržen, řidič pokračoval v jízdě. Díky pozorným sousedům byl incident zaznamenán a předán k řešení
Policii ČR.
Díky náhodě se nám podařilo najít řidiče na obecní multikáru. Je jím pan Odl, který se do naší obce
přistěhoval v nedávné době a vlastní profesní průkaz řidiče. Znovu je možné u obecního úřadu
objednávat drobné pojížďky.
Vlastně bych si ještě rád dovolil malé odbočení. Vzhledem k tomu, že žijeme v těsném sousedství
Kolína, určitě většině z nás neunikla zpráva o tom, že se kolínský starosta Vít Rakušan stal prvním
místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí. Z mého pohledu je toto hnutí poměrně velkou
protiváhou silných politických stran, které si v naší zemi rozdělují moc a z ní plynoucí ekonomické
výhody. Doufám, že Vít Rakušan pomůže STANu, a vlastně nám všem, k nápravě některých nepravostí.
Za sebe mu věřím a držím palce, aby ho mašinerie současných politických stran nedonutila ke
skutkům, které by byly proti jeho zásadám.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem pohodové jarní dny, sluníčko nejen na obloze a pevné dobré
zdraví.

Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Noc s Andersenem
Veliký dík patří paní Radce Chroustové za přípravu a realizaci Noci s Andersenem, kam se letos
přihlásil rekordní počet dětí – ve spolkové místnosti nocovalo 15 dětí. Teta Radka připravila na 60
toustů a napekla bábovku a nádherné muffiny, můžete se podívat na našich webových stránkách na
fotografie (nebo na rajčeti). Děkujeme Dvořákům za sladkosti i rodičům za poděkování, která poslali
paní Chroustové prostřednictvím facebooku. O akci se psalo dokonce v Kolínském deníku.
 Hlasování pro dotaci z TPCA na facebooku (FB)
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří dali jeden ze tří možných hlasů polepskému projektu na
nákup mobilního podia a ozvučovací aparatury. Celkem pro náš projekt hlasovalo 174 lidí, mimo jiné i
fandům z Nebovidské tvrze. Jakou částku nám umístění na 11. místě z celkového počtu 18 projektů
vynese, vás budeme informovat v příštím čísle PL. Celkové pořadí projektů je uvedeno na webových
stránkách www. tpca.cz.
 Polepské smýčení s finanční podporou z TPCA
20 dobrovolníků se nedalo odradit pošmourným počasím a přišlo přiložit ruku k dílu při úklidu
kolem Polepky. Na úklidu se podíleli i kluci ze Zvonečku - klienti chráněného bydlení – se svou
vychovatelkou a také 3 děti mladší 15 let. Všem zúčastněným děkujeme, jmenovitě v abecedním
pořadí se jedná o tyto dobrovolníky: Lukáš Diviš, Miroslav Dlouhý, Petr Duchan, Pavlínka Fundová,
František Hypeš, Irena, Pavel a Eliška Kučerovi, Václav Liška, Václav Pech, Petr Rác, Hana Stránská, Petr
Svoboda, Hana, Martin a Vojta Šmikmátorovi, Petr Večeřa, Rostislav Vodička, Zbyněk Vostřel a Bára
Tichá. Otočku autobusu zametla paní Králová.
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Letos jsme kromě tradičních pneumatik, plastových lahví a lahví od alkoholu našli v korytě potoka
nebo na jeho březích a v jeho nejbližším okolí dřevěnou stoličku, botu, patník nebo kus umyvadla. Proti
loňskému roku se množství odpadu snížilo. Přejme si, aby tento trend zůstal zachovaný.

O hladký průběh celé akce se zasloužil pan Martin Šmikmátor, který získal pro naši obec formou
zaměstnaneckého grantu finanční prostředky na nákup nářadí, pytlů na odpad a rukavic.
TPCA přispěla na dobrou věc částkou 8 tis. Kč. Děkujeme!
 Poděkování si zaslouží i tyto zdánlivé drobnosti
Paní Čábelová se ujala organizace jarní procházky polepským údolím za rozkvetlými sasankami,
které se zúčastnilo přes 20 milovníků přírody, za fotodokumentaci z této akce vděčíme manželům
Ptáčkovým. Manželé Konývkovi darovali pro potřeby obce zrcadlo, někdo neznámý ponechal u
kontejneru na sklo sadu šampusek – s dovolením jsme si je ponechali pro využití ve Vébrově
restauraci, zatím nám bylo líto je vyhodit a též děkujeme.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Budou mít Polepy mikrojesle? Na základě vašich ohlasů zastupitelé rozhodli, že ne.
Minule jsme vás informovali o možnosti požádat o dotaci na zřízení mikrojeslí v Polepech a dále
jsme vás požádali o informaci, abychom věděli, zda je o takové zařízení zájem.
Starosta zopakoval podmínky dotace a zároveň předložil nižší nabídku na zpracování projektové
žádosti o dotaci. Zastupitelé byli informováni, že o mikrojesle na základě výzvy projevily zájem (jen) 4
rodiny. Kromě finanční stránky věci (spoluúčast obce na dotaci by bylo 100 tis. plus náklady na projekt;
proškolení personálu, vybavení prostor i mzdové výdaje po dobu provozu mikrojeslí v délce 36 měsíců
by bylo hrazeno z dotace, rodiče by hradili jen stravné) zastupitelé diskutovali problémy nejvhodnější
místnosti (kromě přestavby spolkové místnosti také případná přestavba fitka), pořadí umístění dětí
v případě většího zájmu, otázku co bude s mikrojeslemi po skončení 36 měsíců, riziko naplnění jeslí pro
„jen a pouze“ 4 děti.
S ohledem na nejasné odpovědi na výše uvedené otázky a problémy rozhodli zastupitelé těsnou
většinou po druhém hlasování o zamítnutí návrhu na zřízení mikrojeslí v Polepech. Podrobnosti jsou
uvedeny v zápisu ze zasedání zastupitelstva.
I. Kučerová
Konečná verze úprav prostranství v okolí Vébrovy restaurace
Na jednání zastupitelstva bylo přijato usnesení, že v první fázi budou architektkám zadány ke
zpracování až do úrovně prováděcí dokumentace včetně případného projednání na stavebním úřadu
dvě lokality. Konkrétně se jedná se o vyřešení prostoru před Vébrovou restaurací a před kapličkou.
Není to geometrický střed vesnice, ale dané místo plní funkci jakéhosi „srdce“ - tedy místa, kde se
společně scházíme a kde to žije (nebo se o to alespoň snažíme).
Cílem je najít takové řešení jednotlivých úprav, aby daný prostor sloužil všem potřebám, moderně
řečeno, aby byl multifunkční - předzahrádka u budoucí restaurace, místo k odpočinku a neformálního
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setkání se sousedy, prostor pro konání oficiálních setkání a akcí, zahradnické úpravy v jednotném
vesnickém duchu, místo pro parkování, úpravy vedoucí ke zpomalení dopravy apod.
Chceme společně s vámi vytvořit místo, které se nám všem bude líbit a které nám bude dobře
sloužit. Jistě máte představy, jak by mělo vypadat. Kdy se setkání s architektkami přímo na místě
uskuteční, zatím není přesně určeno, ale určitě vás budeme s dostatečným předstihem informovat. Je
samozřejmé, že k návrhům architektek bude možné vznášet dotazy a připomínkovat je. Následně
budou připomínky a náměty zapracovány do konečné verze projektu.
I. Kučerová

Jednou větou ...

















Zastupitelé schválili plán rozvoje obce na rok 2016, který byl uveřejněn v PL 2/2016 v
nezměněné podobě s tím, že u akce „Realizace úpravy chodníku a vpustě u Pazderů“ se snížily
předpokládané náklady na 30 tis. Kč (původně byla uvedena chybná částka).
Zastupitelé se sejdou se statikem za účelem rozhodnutí o postupu řešení sanace stropů sklepa
pod budoucím výčepem ve Vébrově restauraci. Ing. Civín upozornil na havarijní stav a riziko
možných následků, starosta uvítal, že zastupitelé konečně chtějí tento problém řešit.
Zastupitel pan Kotlář požádal o odkup obecního pozemku pro parkování – parc. číslo 19/3 –
v šíři 6 m souběžně se stávající hranicí pozemku, zastupitelé žádost odsouhlasili, záměr obce na
prodej pozemku bude zveřejněn na úřední desce. Prodejní cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku, který bude vypracován na náklady žadatele.
Starosta v rámci procesu změny územního plánu obce požádal o zrušení regulativu na procento
zastavěnosti u čp. 61 z důvodu požadavku na zřízení parkovacího místa výměnou za vybudování
zelené střechy. Dále požádal o souhlas s napojením výše uvedené budovy na dešťovou
kanalizaci. Obě žádosti zastupitelé odsouhlasili.
Starosta informoval o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti týkající se
připojení dešťové kanalizace z lokality Havrdovy zahrady na obecní dešťovou kanalizaci vedoucí
v Nové ulici. V projektu je uvedeno chybné místo napojení, nejsou zmiňovány pravidelné
kamerové zkoušky po 2 letech a případné náhrady na opravy v případě zhoršení technického
stavu, není uveden kapacitní propočet v případě dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů.
Starosta bude jednat s Městem Kolín.
Oprava zborcené opěrné zdi u dolního mlýna - vzhledem k tomu, že se k pojistné události
pojišťovna dosud nevyjádřila, rozhodli zastupitelé, že bude oslovena firma, která nabídla
nejnižší cenu na opravu opěrné zdi. Tou je firma Sixta, nabídnutá cena činí 212 tis. Kč včetně
DPH.
Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Mačková jednala osobně se starostou Pašinky o
nezákonném odkládání odpadků a bioodpadů ze zahrádek na Panské stráni na polní cestě mezi
obcemi Pašinka a Polepy. Ten informoval, že nechystají žádný úklid, dále uvedl, že s dotyčnými
občany mluvil, ale ti svou vinu odmítají a svalují ji na polepské občany. Pašinecký starosta
doporučil místo opatřit informační cedulí o zákazu skládkování.
Starosta na základě rozhodnutí zastupitelů učinil dotaz na stavební úřad v Kolíně ohledně
umístění billboardu v zatáčce po pravé straně za obcí Polepy směrem na Červené Pečky.
Odpověď zatím nebyla doručena.
Na autobusové zastávce u pomníku byla obroušena barva, kterou kdosi znečistil dlažbu. Práci
provedl pan Čech s panem Novákem.
Komise rozvoje obce zatím nenavrhla lokality, kde je třeba provést po zimě opravu místních
komunikací, úkol trvá.
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S ohledem na vysoké pokuty za ukončení odběru plynu od RWE nebude zatím obec měnit
dodavatele plynu. Pokuta by převýšila možné úspory. Otázka výběru dodavatele energií
zastupitelé otevřou zastupitelé za rok, až se bude blížit konec smluvního období RWE i ČEZu.
Zastupitelé odsouhlasili výsledek hospodaření obce za rok 2015 ve výši 2 289 tis. Kč a zároveň
odsouhlasili účetní závěrku roku 2015.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z dubnového jednání zastupitelstva.
Obec má nový účet, který byl založen u ČSOB 272620115/0300. Budete-li tedy platit
bankovním převodem, používejte, prosím, tento účet. Nové číslo bankovního účtu je uvedeno
také na webových stránkách.
Uzávěrka příštího čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 14. května. Budeme rádi za
vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5.
 Papír – každý pátek – 22.4., 6.5., 20.5.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 3.5.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – 20.4., 4.5., 18.5 ; u
týdenních a jednorázových svozů je to jasné – týdenní svozy mají nárok na svoz ve
středu každý týden, jednorázové svozy ve středu - pouze po výlepu jednorázové známky
 Bioodpad – lichý pátek – poprvé 15. dubna, dále pak 29.4. a 13.5.
I. Kučerová

Hospodaření obce
 Náklady na svoz odpadů
Pokračujeme v uveřejňování nákladů na svoz komunálního odpadu v letošním roce. Jak to vypadalo
v březnu?
Středa
Týden

2.3.
lichý

Režim
Množství mimo Potoční ulici
Potoční ulice ("košovka")
Množství celkem v tunách
Čas strávený v obci bez Potoční
Potoční ulice ("košovka")
Celkový čas v minutách

1,96
0,23
2,19
94
14
108

9.3.
sudý
1x za
14 dní
3,76
0,14
3,9
149
13
162

16.3.
lichý

2,46
0,3
2,76
85
20
105

23.3.
sudý
1x za
14 dní
3,32
0,22
3,54
152
13
165

30.3.
lichý

1,94
0,26
2,2
97
13
110

Březen
celkem

Únor
celkem

Leden
celkem

5 svozů

4 svozy

4 svozy

13,44
1,15
14,59
577
73
650

12,56
1,92
14,48
497
65
562

13,68
1,66
15,34
574
74
648

Za celý rok 2015 jsme vyprodukovali přes 132 tun odpadu (skutečné množství bylo o pár tun vyšší,
protože AVE nám nezapočítávalo Potoční ulici). Za první čtvrtinu roku jsme už vyprodukovali 34%
loňského množství směsného komunálního odpadu. Produkce netříděného odpadu v letošním roce je
průměrně vyšší o cca 850 kg na jeden svoz. Uvidíme, jak se budou množství odpadů vyvíjet
v následujících měsících. Pokud se nepříznivý trend udrží, bohužel se nevyhneme zdražení poplatků na
příští rok.
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Březen
celkem

Únor
celkem

Leden
celkem

Náklady včetně 15% DPH

2.3.

9.3.

16.3.

23.3.

30.3.

Skládkovné mimo Potoční ulici
Skládkovné pro Potoční
Skládkovné vč. DPH celkem
Náklady obsluhy mimo Potoční
Potoční ulice - náklady obsluhy
Celkové náklady na obsluhu

2 265
266
2 531
2 569
383
2 952

4 346
162
4 507
4 072
355
4 428

2 843
347
3 190
2 323
547
2 870

3 837
254
4 091
4 154
355
4 510

2 242
300
2 543
2 651
355
3 006

15 533
1 329
16 862
15 770
1 995
17 766

14 516
2 219
16 735
13 584
1 777
15 360

15 811
1 919
17 729
15 688
2 023
17 711

Fakturace celkem vč. DPH

5 483

8 935

6 060

8 601

5 549

34 628

32 096

35 440

I. Kučerová
 Polepská zábava s Elvisem Presleym
V minulém čísle jsem uváděla, že doplatek z obecního rozpočtu činil 3 196,- Kč. Do bilance příjmů a
výdajů na akci byl opomenut příspěvek OSA, který v době uzávěrky nebyl vyčíslen. OSA poslal fakturu
na 514,- Kč, celkově se tedy z obecního rozpočtu doplácelo celkem 3 710,- Kč.
I. Kučerová
 Noc s Andersenem
Celostátní akce se v Polepech zúčastnilo 15 dětí, žádný příspěvek nebyl vybírán. Náklady na
občerstvení dosáhly výše 445 Kč.
I. Kučerová

Kulturní a sportovní akce
Pletení z papíru II
Na základě zájmu o pokračování s pletením z papírových ruliček se další tvořivé odpoledne
uskuteční v neděli 24. dubna od 14 hodin. Sejdeme se opět ve spolkové místnosti. Tentokrát se
budeme věnovat pletení obalu na květináč.
Co budete potřebovat? Každý ze zájemců bude potřebovat květináč, podle kterého budeme
tvarovat náš obal, 80 až 100 papírových ruliček (podle velikosti květináče) a karton, ze kterého
vystřihneme 2x dno obalu, dále kolíčky, lepidlo Herkules, štětec na lepidlo, nůžky. Vstup je zdarma.
I. Kučerová
Čarodějnický seminář
Zveme malé, větší i největší čarodějnice a čarodějníky na tradiční pálení čarodějnic. Pro letošní rok
jsme pro všechny připravili Čarodějnický seminář, který se koná v tradičním termínu, tedy v sobotu 30.
dubna od 18 hodin v Polepech u rybníka.
Budeme míchat lektvary, péct hady, kouzlit a čarovat.
Samozřejmostí bude ochutnávka čarodějnických specialit jako
jsou usekané prsty nebo pravé lesní muchomůrky.
Vyvrcholením akce bude módní přehlídka, čili promenáda v
hadrech. Děti a kostýmovaní dospělí od nás dostanou
masitého červa k opékání a k dobrému zažití zahraje Vítkus
Beránkus na kouzelné dřevo. Ostatní občerstvení bude
zajišťovat pan Pešek. Vstupné pro děti je 30 Kč, pro dospělé
dobrovolné.
I. Kučerová
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Den matek
Zveme všechny maminky, babičky a tetičky v neděli 8. května od 15 hodin do Vébrovy restaurace na
malou oslavu Dne matek. Těšit se můžete na vystoupení polepských dětiček, dáreček z dětského
tvoření, vzorky kosmetiky Ryor a malé pohoštění.
R. Chroustová

Videodiskotéka
S panem Jiřím Linkou, jedním z duchovních otců České bašty na kolínském náměstí, jsme domluvili
na sobotu 21. května videodiskotéku – hrát a promítat se bude hudba 60. až 90. let. Kde? Ve Vébrově
restauraci. Začít vzpomínat a tancovat můžete od 20 hodin až do nedělní první hodiny ranní. Vstupné
na osobu je 50,- Kč. Občerstvení zajistíme, je v jednání.
I. Kučerová

Sbírka použitého šatstva pro Diakonii Broumov – letos ve Vébrově restauraci
Letošní charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se koná v pátek 13. května od 17 do 19 hodin a
v sobotu 14. května od 9 do 11 hodin opět za ochotného dohledu paní Ludmily Vnoučkové a paní
Květoslavy Civínové. Věci, které již nepotřebujete, zabalte, prosím, do krabic nebo igelitových pytlů,
aby se nepoškodily při transportu a v uvedeném čase přivezte tentokrát do Vébrovy restaurace.
Diakonie Broumov si věci převezme v nejbližším možném termínu po uspořádání sbírky.
Co můžete darovat:
 Veškeré dámské, pánské a dětské oblečení a obuv
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří a péřové přikrývky, polštáře, deky
 Metrový textil (látky) o minimální velikosti 1 m2
 Nepoškozené a kompletní hračky, knihy
 Domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Věci, které od nás Diakonie nepřevezme:
 Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
 Nábytek
 Znečištěný a vlhký textil
I. Kučerová
Výlet nejen pro seniory – pozor, změna!
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle Polepských listů, výlet nejen pro seniory se uskuteční
v sobotu 28. května. Sraz je v 7:45 na autobusové otočce v Polepech. Cena zájezdu je 300,- Kč na
osobu a zahrnuje vstupné a příspěvek na dopravu.
Bohužel na zámku Sychrov, který jsme slibovali, je právě v sobotu 28. května celovíkendová akce
pro děti Pohádkový park, tedy nám nemohli vyhovět s prohlídkou a navíc bude zpoplatněn i vstup do
parku, z tohoto důvodu jsme změnili jeden z cílů výletu a místo na Sychrov pojedeme na zámek
Mnichovo Hradiště.
Pokud je mezi Vámi někdo, kdo nesouhlasí se uvedenou změnou a zájezd už zaplatil, tomu se
omlouváme a samozřejmě mu složenou zálohu vrátíme.
Pro všechny ostatní máme další informace:
Odjezd z Polep je plánován na 8. hodinu. Na 9:30 je objednána prohlídka zámku Mnichovo Hradiště
s tím, že se na prohlídku rozdělíme do dvou skupin, které si zámek prohlédnou s časovým odstupem 15
minut.
V Mnichově Hradišti je také zajištěn oběd v Hotelu u Hroznu, který nám byl doporučen kastelánem
zámku. Abyste nemuseli na jídlo dlouho čekat, je domluveno, že si předem jídlo objednáme. Na výběr
je z těchto jídel:
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 Svíčková na smetaně s brusinkami a domácími houskovými knedlíky
 Flekovský guláš na černém pivě s houbovými knedlíky
 Smažená kuřecí kapsa (sýr, šunka, žampiony)
Prosíme, abyste si při přihlašování a placení zájezdu vybrali také jedno z nabízených jídel. Vás, kteří
jste již přihlášeni, prosíme, aby si též vybrali a dali nám vědět (telefonicky na čísle 321 725 362). Oběd
si bude hradit každý sám přímo v restauraci. Ceny nám zkalkulují podle počtu porcí, budou nižší než
podle oficiálního jídelníčku. K hlavnímu jídlu je možné si objednat také polévku (vývar s játrovými
knedlíčky a nudlemi), pokud budete mít zájem.
Hned po obědě odjedeme do Turnova na Staročeské řemeslnické trhy. Kromě šikovných ručiček
z České republiky budete mít možnost vidět práci i řemeslníků zahraničních – z Polska, Holandska a
Německa. Koho řemesla omrzí, může se odreagovat u některého z hudebních vystoupení. Jejich
přehled a další informace naleznete na http://www.muzeum-turnov.cz/akce/staroceske-remeslnicketrhy-turnov-2016/. Návrat do Polep předpokládáme ve večerních hodinách, cca kolem 19. hodiny.
Co máte udělat, jestliže máte zájem zúčastnit se tohoto výletu? Přihlásit se na obecním úřadu a co
nejdříve uhradit 300,- Kč u p. Lhotákové. Pokud se přihlásíte a hned neuhradíte příspěvek, mohou Vás
ti, kteří se přihlásili až po Vás, „přeskočit“ a Vy byste se mohli stát, v případě velkého zájmu o výlet, jen
náhradníkem. Přihlašovat a platit příspěvek můžete hned v nejbližších úředních hodinách. I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Den dětí tentokrát v indiánském – neděle 29. května od 14 hodin u rybníka
 Polepské posvícení – sobota 17. září
 Divadelní představení Mnoho povyku pro nic v podání souboru Mrsťa Prsťa - říjen

Společenská kronika
V dubnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
84. narozeniny paní Miloslava Černohorská
70. narozeniny paní Jitka Sochůrková a pan Miloš Charvát.
Přejeme všem oslavencům
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
I. Kučerová
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