Květen 2016
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.

Měsíc utekl jako voda a v obci se seběhla spousta událostí. Nevím, o
které psát jako o nejdůležitější, proto je budu uvádět tak, jak mi
přijdou na mysl.
Začali jsme využívat hnědé "popelnice" na bioodpad. Ovšem kdo
zapomněl vylepit samolepku, nemohl se divit, že AVE bioodpad
nevyvezlo... :-) Samolepky nás měly motivovat k tomu, abychom
šetřili a nádoby dávali vyvážet jen když je to nutné, abychom ušetřili
na platbě AVE. Tento víkend jsem u sběru obnošeného šatstva pro
Diakonii Broumov potkal několik lidí, kteří mi však říkali, že
samolepky byly i na biopopelnicích, kde bylo "po dně". :-(
Sbírali jsme pro Diakonii Broumov. Použitý textil, obuv, nádobí. Díky
obětavosti paní Civínové a paní Vnoučkové jsme měli možnost
přivézt v pátek a sobotu do Vébrovy restaurace věci, které sami
nepotřebujeme, ale které pomohou jiným lidem. Diakonie Broumov
při třídění věcí svezených z celé republiky zaměstnává lidi ze
sociálně slabých vrstev, lidi po návratu z vězení a dává jim šanci
vrátit se do pracovního procesu a normálního života. Ve stodole
díky Vám vznikla poměrně velká hromada pytlů a krabic, které
neskončí na skládce. Trochu mne zaráží, že ve stejnou dobu se pytle
s oblečením objevily ve velkoobjemovém kontejneru a že je jejich
majitel nepřivezl do Vébrovy restaurace ...
O tomto a příštím víkendu máme možnost velkoobjemový odpad
odložit do kontejnerů, které jsou přistavené na tradičních místech.
Ačkoliv každého půl roku píšeme, co do nich patří a co ne, vždycky
se najde někdo, kdo nestihne sběr nebezpečného odpadu a do
velkoobjemového kontejneru odloží nádoby s chemikáliemi, staré
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21.5. Retro disco
(videodiskotéka od 20
hodin ve Vébrově
restauraci)
27.5. Svoz bioodpadu
29.5. Den dětí – Indiáni
(od 14 hod. u rybníka)
1.6. Svoz komunálního
odpadu (1x za 14 dní)
10.6. Svoz bioodpadu
11.6. F3 (folk od 20 hodin
ve dvoře Vébrovy
restaurace)
15.6. Svoz komunálního
odpadu (1x za 14 dní)
18.6. Schůzka v terénu –
úpravy předhospodí
(od 15 hodin u
Vébrovy restaurace)
20.6. Zasedání obecního
zastupitelstva –
mimořádně posunutý
termín (od 19 hodin
na OÚ)
24.6. Svoz bioodpadu
29.6. Svoz komunálního
odpadu (1x za 14 dní)
5.7. Mše svatá v kapličce
Cyrila a Metoděje od
10 hodin
17.9. Staropražské posvícení
v Polepech
telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

pneumatiky, elektro, plasty, kovový odpad, nebo i bioodpad. Každého půl roku je situace lepší a lepší,
přesto se vždycky najde někdo, kdo nabídnutý systém třídění odpadů nezvládá, nebo nechce
zvládnout. Držím palce a věřím, že jednou se dopracujeme k ideálnímu stavu, vždyť na bio máme nejen
popelnice, ale i náš obecní kompost, kovový odpad sbíráme u obecního úřadu, případně větší ve
Vébrově restauraci - stačí se domluvit a obecní pracovníci ho převezmou. Ostatní komodity už jsme se
třídit většinou naučili, jen nás trochu trápí nesešlápnuté PET lahve a papírové krabice. "Díky" tomu se
občas nedostane místo v barevném kontejneru na všechen vytříděný odpad. Určitě Vás neustálé
zmínky o odpadu unavují, ale vzhledem k tomu, že se snažíme o co nejvýhodnější systém nakládání s
odpady, nezbývá nám, než občas zopakovat, co nás trápí, a hlavně, kde je vidíme možnost
zdokonalení.
K našemu životu v Polepech patří i akce společenské.
Bez úrazu jsme absolvovali pálení čarodějnice, letos s čarodějnickým rejem, čarodějnickou kuchyní a
večerem s kytarou. I díky občerstvení pana Peška jsme vydrželi dlouho do noci.
Paní knihovnice, Radka Chroustová, nejen že pečuje o náš knihovní fond, ale vedle vedení kroužku
tvoření uspořádala i posezení ke Dni matek. Letos ve Vébrově restauraci, aby mohly přijít i naše
sousedky, pro které jsou schody na obecním úřadu obtížně zdolatelné.
Každý, kdo se výše uvedených akcí zúčastnil, mi dá jistě za pravdu, že organizátorkám patří veliký dík za
jejich nadšení, nápady a oželení jejich volného času.
V očekávání bohatého kulturního života jsme podali žádost do grantového programu TPCA pro
Kolínsko. Naše smělé plány směřovaly k pořízení vlastní zvukové a světelné aparatury a mobilního
podia, které by sloužily nejen pro konání akcí v Polepech, ale které bychom půjčovali i okolním obcím.
Vzhledem k velkému počtu podaných žádostí musela automobilka snižovat poskytované dotace, takže
na nás zbylo "pouhých" :-) 100.000,- Kč, za které pořídíme profesionální zvukovou aparaturu a při
našich akcích tak ušetříme náklady na zvukaře. Šek na výše uvedenou částku si půjdeme s paní
místostarostkou převzít 2. června. I přesto, že jsme žádali o dotaci dvojnásobnou, děkujeme TPCA za
podporu našich aktivit.
S pořízením aparatury je spojen ještě jeden úkol. Budeme hledat stálého zvukaře, možná dva, kterým
zajistíme zaučení v ovládání aparatury. Víte-li o někom, nebo máte zájem sami, přihlaste se na
obecním úřadu.
Při sestavování žádosti a navrhování vhodné sestavy zvukové aparatury nám pomáhal pan Jiří Linka,
možná jej znáte jako pořadatele některých kulturních akcí v Kolíně. Chcete-li jej poznat osobně, máte
možnost, a to na videodiskotéce s hity let 70. až 90. Opět v naší Vébrově restauraci - sobota 21.
května.
A aby té "kultůry" nebylo málo, vystoupí tamtéž poměrně čerstvé folkové uskupení - F3. Klubovým
večerem se ponese tvorba jejich vlastní, kromě ní všichni tři zahrají a zazpívají i skladby a písně známé,
to vše za doprovodu kytary, houslí, kontrabasu a dalších nástrojů. Přijďte si nejen posedět, ale i
zazpívat. Sobota 11. června, vstupné dobrovolné.
Jak vidíte, akcí je přichystáno poměrně hodně. Když už konečně máme sál, tak ať to v něm žije.
Snažíme se zvát uskupení hrající za poměrně nízké honoráře, abychom mohli i vstupné stanovit na
přijatelné úrovni. Takže lístek u nás stojí okolo 50,- korun, občerstvení je zajištěné, přesto se nás
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neschází příliš. I přesto máme většinou dobrý pocit z toho, že akce se podařila a lidé odcházejí
spokojení. Ale někdy je nám líto, proč Vás nepřišlo víc. Takže se pokoušíme vymýšlet lepší grafickou
úpravu plakátů, lepší marketing, lepší propagaci. Protože jsme však v těchto oborech amatéry, byli
bychom rádi, kdyby se v Polepech, nebo i jinde, našel náš příznivec, který by nám s uvedenými
problémy pomohl.
Myslím, že prostor určený pro mé slovo starosty je naplněný, takže mi dovolte Vám ještě popřát
pevného dobrého zdraví, dobrou náladu a třeba i sílu zvednout se od televize a přijít na akce, které
pořádáme především pro Vás, obyvatele Polep.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Čarodějnický seminář
Veliký dík patří všem pekařkám, které nám pomohly připravit čarodějnický raut - paní Romaně
Hruškové, Radce Chroustové, Marii Liškové a Nině Kozlíkové. Hranici na pálení čarodějnice a ozvučení
připravoval starosta, samotnou čarodějnici vyrobili u Záhorů, elektřinu poskytla rodina Kuncova. A
komu patří poděkování za organizaci celé akce? Lence Záhorové, se kterou jste měli možnost se potkat
na pokladně, v hodnotící komisi, která vybírala nejhezčí čarodějnici a u výdeje buřtů. Počasí stálo na
naší straně a tak jste se u stolku, kde se kouzlilo a čarovalo, měli možnost setkat s Radkou
Chroustovou, téměř 5 kg hadů jste upekli s Eliškou Kučerovou, lektvary jste si mohli míchat s mojí
maličkostí. Dále jste se mohli potkat s Bárou Pichlovou na pokladně a v hodnotící porotě, slovem
provázela Jana Winklerová a raut doplňoval Pavel Kučera. Nesmím zapomenout ani na Lukáše
Převrátila, který připravil plakát a dojel do Pardubic pro perníkové chaloupky pro vítěze soutěže Miss
čarodějnice. Na kytaru hrál za jídlo a pití Vít Beránek, za což mu náleží velký dík. Občerstvení zajišťoval
pan Pešek a fotodokumentaci pořídil pan Liška. Akci navštívil krátce i redaktor z Kolínského deníku pan
Šťástka a pár fotek s krátkou informací proběhlo i v internetovém vydání tohoto deníku.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem návštěvníkům, místním i přespolním, kteří úsilí
organizátorů ohodnotili dobrovolným finančním příspěvkem u pokladny v úctyhodné výši rovných 1 600,Kč, příspěvek na raut činil dalších 969,- Kč. Všem ještě jednou velké poděkování. Příspěvek bude použit
na Dětský den.
I. Kučerová
 Den matek
Děkujeme především Radce Chroustové, která celou
akci zorganizovala a tuzemské kosmetické firmě RYOR,
která věnovala k svátku matek drobné dárky v podobě
vzorků kosmetických přípravků. Poděkování si zaslouží i
všichni účinkující – polepský dětský taneční kroužek PoNOŽKY pod vedením Lenky Záhorové a maminky
vystupujících dětí, dále Adélka Syřínková a především moderátor Filip Špringl z Kolína, který také všem
maminkám hrál na klávesy a zpíval. Technické zabezpečení akce Ing. Vodička.
I. Kučerová
 Charitativní sbírka použitého šatstva a dalších předmětů pro domácnost
Velké poděkování patří všem našim sousedům se srdcem na dlani, kteří věnovali nepotřebné
oblečení, lůžkoviny, hračky a další předměty potřebné pro domácnost Diakonii Broumov. Všechny
pytle a krabice si Diakonie Broumov odveze k dalšímu roztřídění a zpracování. Tuto práci vykonávají
sociálně znevýhodnění občané, dárci tedy pomohli hned dvakrát.
Sbírku po organizační stránce pomohly zabezpečit podobně jako v minulých letech paní Ludmila
Vnoučková a paní Květoslava Civínová. Díky moc!
I. Kučerová
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 Kuchyňské skříňky pro zázemí ve Vébrově restauraci už jsou namontovány!
Děkujeme rodině Stránských a rodině Čechových, které nabídly nepotřebnou kuchyňskou linku pro
vytvoření zázemí při konání nejrůznějších akcí ve Vébrově restauraci. Vybrali jsme tu, která lépe
vyhovovala rozměrově, už je nainstalovaná a může sloužit ke svému účelu . Děkujeme.
Též děkujeme všem dárcům (omlouvám se, tentokrát nejmenuji, nerada bych někoho vynechala)
porcelánového nádobí a nejrůznějších skleniček. Občerstvení při nejrůznějších akcích ve Vébrově
restauraci už nebudeme muset podávat v kelímcích a na papírových táckách, ale na talířcích a ve
sklenicích či hrnečcích, což je prima. Také moc děkujeme.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Ověřování kopie listiny a pravosti podpisu
Od 13. června 2016 si bude možné nechat ověřit kopii listiny nebo pravost podpisu na obecním
úřadu. Ověřování budou provádět paní účetní Ivana Lhotáková a administrativní pracovník Petr
Škvarka. Poplatek za ověření jedné listiny ve formátu A4 nebo menšího formátu je stanoven ve výši
30,- Kč (má-li ověřovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4
obsažených ve formátu ověřované listiny, např. formát A3 = 2 x A4). Poplatek za ověření pravosti
každého podpisu na listině je stanoven také ve výši 30,- Kč.
P. Škvarka
Hledáme zájemce o zvukařský kumšt
I díky Vašemu hlasu v nejbližší době obdržíme finanční podporu z grantového programu Partnerství
pro TPCA na pořízení zvukové aparatury. Již nyní proto hledáme zájemce, který umí, nebo by se chtěl
naučit zvučit - výuka ve zvukařské škole pana Jiřího Linky je zajištěna. Po zaučení očekáváme
zabezpečení obecních akcí po stránce ozvučení a případnou výpomoc v této oblasti i okolním obcím.
Zájemci o tuto příležitostnou práci mohou pro bližší informace kontaktovat starostu Ing. Vodičku na
tel. 724 180 515.
I. Kučerová
Co nového ve Vébrově restauraci
Na jednání zastupitelstva bylo rozhodnuto o zachování členitého sklepa pod budoucím výčepem.
Zároveň se rozhodlo o sanaci stávajícího klenutého stropu firmou Obnova památek s.r.o. z Kutné Hory,
která se podílela v minulosti na opravě polepské kapličky. Cena sanace stropů dle nabídky nepřesáhne
60 tis. Kč.
Další jednání se vedla kolem reklamace uplatňované u firmy JOKAS, která prováděla rekonstrukci a
zateplení objektu. Při rekonstrukci došlo k zatečení dešťové vody do nosných zdí a na stěnách se
objevují mokré mapy. Za přítomnosti zástupce firmy JOKAS Ing. Adámka bylo domluveno zapůjčení
vysoušečů na 3 týdny s tím, že energie bude hradit firma JOKAS a po třech týdnech se provede
vyhodnocení zvoleného postupu. Na základě výsledků budou dohodnuty další kroky.
Co se týče termínu veřejné schůzky v terénu ohledně naplánování definitivních úprav předhospodí a
prostor před kapličkou, bude se schůzka konat v sobotu 18. června, sraz je v 15 hodin před Vébrovou
restaurací.
I. Kučerová

Jednou větou ...




Chodník, resp. obrubník na otočce autobusů byl u jedné strany rozšířen tak, aby bylo
dostupnější nástupiště autobusu pro všechny cestující. I linkové autobusy již zastavují u
zvýšeného chodníku. Dále byl také snížen obrubník u Pazderů z důvodu zlepšení odtoku vody
při vydatných či přívalových deštích.
Komise rozvoje obce ve spolupráci s Ing. Vokounovou z AVE vytipovala lokality, kde bylo třeba
provést po zimě opravu místních komunikací.
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K prodeji části pozemku parc. č. 19/3 panu Eduardu Kotlářovi nepodal nikdo žádné připomínky,
prodej se tak uskuteční podle schválených podmínek. Zároveň zastupitelé schválili změnu
účelového využití zbylé části tohoto pozemku ze stavební parcely na veřejnou zeleň. Tato
změna bude zapracována do změn územního plánu.
Opravu zborcené opěrné zdi u dolního mlýna bude realizovat David Sixta stavební s.r.o.,
v současné době se řeší termín zahájení prací.
Stále hledáme firmu, která by byla ochotna za rozumnou cenu pronajmout obci kontejner na
stavební odpad.
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 stále nebyla doručena.
RWE nám nabídla okamžité snížení plynu na odběrném místě ve Vébrově restauraci,
zastupitelé nabídku na snížení ceny akceptovali. Cena se snižuje z 0,979 Kč/kWh na 0,806
Kč/kWh.
Zastupitelé odmítli předloženou zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kterou
zaslala firma VODOS. Požadují doložit provozní záznamy o opravách a běžné údržbě.
Nejistá je oprava horního splavu, stále nám chybí vyjádření odboru životního prostředí v Kolíně,
kde by bylo potvrzeno, že se jedná o stavbu ve veřejném zájmu.
Polepský rybník je soukromým majetkem, obec má jen pronajatou vodní plochu k využívání pro
obecní akce za 1,- Kč ročně. Za vypuštění rybníka je zodpovědný jeho nájemce, který v něm
choval okrasné kapry.
Zastupitelé odsouhlasili závěrečný účet za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce bez výhrad, zároveň na návrh Mgr. Mačkové odsouhlasili odměnu účetní p.
Lhotákové ve výši 2 tis. Kč.
Obec musí pořídit novou kopírku, protože oprava stávající je již neefektivní. Bude zakoupen
repasovaný stroj za částku 36 tis. Kč.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z květnového jednání zastupitelstva.
Obec má nový účet, který byl založen u ČSOB 272620115/0300. Budete-li tedy platit bankovním
převodem, používejte, prosím, tento účet. Účet u Komerční banky byl zrušen, protože ČSOB
nabídla lepší finanční podmínky. Nové číslo bankovního účtu je uvedeno také na webových
stránkách.
Uzávěrka příštího čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 25. června. Budeme rádi za
vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22. 6.
 Papír – každý pátek – 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 14.6.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – 18.5, 1.6., 15.6.; 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 – 27.5., 10.6., 24.6.
I. Kučerová

Hospodaření obce
 Náklady na svoz odpadů
Pokračujeme v uveřejňování nákladů na svoz komunálního odpadu v letošním roce. Skutečnost
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k poslednímu dubnu vypadala následovně:
Středa
Týden
Režim

6.4.
sudý
1x za 14 dní

13.4.
lichý

20.4.
sudý
1x za 14 dní

27.4.
lichý

Duben
celkem
4 svozy

1-4/2016
celkem
17 svozů

Množství mimo Potoční ulici
Potoční ulice ("košovka")
Množství celkem v tunách

3,94
0,28
4,22

0,42
0,36
0,78

4,50
0,28
4,78

0,4
0,2
0,6

9,26
1,12
10,38

48,94
5,85
54,79

Čas strávený v obci bez Potoční
Potoční ulice ("košovka")
Celkový čas v minutách

145
19
164

59
23
82

166
19
185

68
26
94

438
87
525

2086
299
2385

Nepříznivý trend stoupajícího objemu směsného odpadu se potvrdil, bohužel, i v dubnu. Množství
svezené v Potoční ulici ve středu 13. dubna bylo reklamováno, ale opět bez úspěchu. Stále se nám
nedaří přesvědčit představitele AVE o oboustranné výhodnosti pořízení vážícího zařízení na svozové
auto. Nově nám AVE započítává cestu na váhu, což představuje 5 minut na každý svoz (velký vůz i
košovku) – svoz se tak proti původním podmínkám prodražuje. Měsíčně to je 4 týdny x 5 min x 2 svozy
= 40 minut, totéž u bioodpadu, tj. dalších 20 minut, celkem tedy hodinu. V důsledku toho nám
narostou roční náklady o 13 tis. Kč u směsného odpadu a více než 4 tis. Kč u bioodpadu.
Náklady včetně 15% DPH

6.4.

13.4.

20.4.

27.4.

Duben
celkem

1-4/2016
celkem

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

4 554
324
4 877
3 963
519
4 482

485
416
901
1 613
629
2 241

5 201
324
5 524
4 537
519
5 056

462
231
693
1 859
711
2 569

10 702
1 294
11 997
11 971
2 378
14 349

56 562
6 761
63 324
57 014
8 172
65 186

Fakturace celkem vč. DPH

9 360

3 143

10 581

3 263

26 346

128 510

Bioodpad - pátek

15.4.

29.4.

Duben
celkem

Režim

1x za 14 dní

Množství mimo Potoční ulici
Potoční ulice ("košovka")
Množství celkem v tunách

6,02
0,68
6,70

3,74
0,22
3,96

9,76
0,9
10,66

Čas strávený v obci bez Potoční
Potoční ulice ("košovka")
Celkový čas v minutách

108
24
132

80
41
121

188
65
253

13.4.

Duben
celkem

Náklady včetně 15% DPH

6.4.

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

2 742
310
3 051
2 952
656
3 608

1 703
100
1 803
2 187
1 121
3 307

4 445
410
4 855
5 138
1 777
6 915

Fakturace celkem vč. DPH

6 659

5 111

11 769
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V dubnu také začal se 14-ti denní frekvencí
svoz bioodpadu. V letošním roce nám AVE
začalo fakturovat podle skutečného objemu
odpadu a podle skutečně stráveného času
s obsluhou nádob (vloni se fakturovalo podle
počtu nádob). Pro úplnost jen dodávám, že v
loňském roce bylo v dubnu vyprodukováno
7,26 tun. V letošním roce 10,66 tun. Škoda, že
se nárůst v bioodpadech neprojevil také
poklesem u komunálního odpadu.
Když se podíváte do tabulek podrobněji,
uvidíte, že náklady za uložení bioodpadu jsou
2,5 krát nižší než u směsného komunálního
odpadu. Pokud tedy nechcete, aby se
zvyšovala cena za svoz komunálního odpadu,
prosím, dávejte odpady biologicky rozložitelné opravdu jen do biopopelnic. Dávat
bioodpad do černých popelnic se směsným
odpadem není nejlepší nápad. Takový člověk
možná dostane zpátky nějakou dvacetikorunu

za vrácenou samolepku nazpět jako bonus za nevyužívání biopopelnice, ale vzápětí bude muset vydat
v příštím roce vyšší částku za svoz směsného odpadu. A navýšení nebude v průměru o těch 20,- Kč na
nádobu, protože bioodpad, který naházel do směsného odpadu, stojí 2,5 krát více ….
Nebuďme tedy pohodlní, pokud nechceme platit zbytečné peníze navíc.
I. Kučerová
 Polepské smýčení
Akce v rámci Ukliďme Česko se zúčastnilo 20 dobrovolníků. Těm bylo hrazeno z obecního rozpočtu
občerstvení v podobě guláše a jednoho nápoje v celkové výši 1 107,- Kč.
I. Kučerová
 Šestet
Vystoupení pětičlenného vokálního souboru vyšlo na 2 000,- Kč, zvučení p. Linkou stálo stejnou
částku a náklady na zákusky byly ve výši 1 125,- Kč. Akce se zúčastnilo 33 návštěvníků, z nichž 13 mělo
vstupné zdarma, protože se dopoledne účastnili úklidové brigády. Na vstupném a na prodeji zákusků
bylo celkem vybráno 2 420,- Kč, doplatek z obecního rozpočtu tak činil 2 705,- Kč.
I. Kučerová
 Polsko
Nákupního zájezdu do Polska se zúčastnili místní (22) i přespolní (20), jejich příspěvek na autobus
činil 7 300,- Kč, výdaje spojené s autobusovou dopravou byly 6 445,- Kč. Do obecní pokladny byl
odevzdán příspěvek ve výši 855,- Kč.
I. Kučerová
 Pletení z papíru, kroužky pro děti
Pletení z papíru pro dospělé podobně jako kroužky pro děti jsou zdarma a nevyžadují žádné výdaje
z obecního rozpočtu. Případné výdaje na kroužek tvoření jsou hrazeny z částky, která byla vydražena
na Rozsvěcení vánočního stromu v listopadu 2015.
I. Kučerová
 Čarodějnický seminář
Čarodějnického semináře se zúčastnilo 61 platících dětí a z toho jich bylo 46 kostýmovaných, na
vstupné tedy bylo vybráno 1 830,- Kč, na dobrovolné vstupné návštěvníci darovali celkem 1 600,- a
příspěvek na čarodějnické dobrůtky činil 969,- Kč, celkové příjmy dosáhly výše 4 399,- Kč. Výdaje na
ceny pro vítěze soutěže Miss čarodějnice (perníkové chaloupky) byly 535,- Kč, kelímky, barviva, šťáva a
voda na míchání lektvarů stály 379,- Kč, buřty, chleba, hořčice a kečup 1 264,- Kč, výdaje na suroviny
na čarodějnické laskominy pro raut a pečení hadů byly nakoupeny v hodnotě 952,- Kč (nutno
podotknout, že se jedná jen o část nákladů, protože část surovin braly hospodyňky ze svých zásob).
Celkové výdaje dosáhly částky 3 130,- Kč. Rozdíl ve výši 1 269,- Kč byl předán do obecní pokladny a
bude použit pro Dětský den.
I. Kučerová
 Den matek
Oslava dne matek nebýt dvou tatínků, mladého konferenciéra a čtyř malých účinkujících se
odehrála téměř v dámském obsazení. Přes dvacet maminek a několik maminek – účinkujících si
pochutnalo na kávě se zákuskem a chlebíčkem, odneslo si kosmetický dárek od české rodinné firmy
RYOR a pro potěšení kytičku. Účinkující děti obdržely čokolády, moderátor, klávesista a zpěvák v jedné
osobě Filip Špringl si odnesl jako odměnu dárkovou poukázku. Celkové výdaje na oslavu Dne matek
byly 3 550,- Kč.
I. Kučerová

Kulturní a sportovní akce
Videodiskotéka
S panem Jiřím Linkou, jedním z duchovních otců České bašty na kolínském náměstí, jsme domluvili
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na sobotu 21. května videodiskotéku, nebo chcete-li retro disco. Hrát a promítat se budou hity 70. až
90. let. Kde? Ve Vébrově restauraci. Začít vzpomínat a tancovat můžete od 20 hodin až do nedělních
ranních hodin. Vstupné na osobu je 50,- Kč. Občerstvení zajistí opět pan Pešek.
I. Kučerová
Výlet nejen pro seniory
Středa 25. května je poslední den, kdy se můžete přihlašovat na sobotní výlet nejen pro seniory. Na
výlet se jede 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. Všechny podrobnosti najdete v minulém
číslu PL nebo na webových stránkách obce.
Pokud by se chtěl někdo přihlásit po tomto termínu, je to možné, bude-li místo v autobuse, ale už
nebudeme schopni zajistit oběd. Děkujeme za pochopení.
I. Kučerová
Den dětí – Indiáni
Oslava Dne dětí proběhne v neděle 29. května od 14 hodin u rybníka. Letošním tématem jsou
indiáni. Připravujeme pro Vás atrakce jako střílení z luku, jízdu na ponících, rýžování zlata, hod
sekerkou nebo výrobu indiánských čelenek, postavíme i indiánské týpí. Velké diváky jistě zaujme
ukázka ovládání koně, takže se i něco zajímavého dozvíte. K zahnání hladu budeme péct kukuřičné
placky, pan Pešek navaří kotlíkový guláš a zajistí ostatní občerstvení včetně piva. Vstupné pro děti je 30
Kč, vstupné pro dospělé dobrovolné. A nezapomeňte na indiánský převlek, ať je iluze indiánské osady
dokonalá … 
I. Kučerová
F3
Nelekejte se, to není chemický vzorec, ale uskupení 3 muzikantů, kteří hrají folk a budou u nás
vystupovat v sobotu 11. června na dvoře Vébrovy restaurace od 20 hodin. Pokud nám bude počasí
přát, máme v plánu uspořádat jakousi zahradní párty, s panem Peškem je domluveno, že nám k dobré
pohodě ugriluje masíčko a zajistí další občerstvení. V případě, že počasí se bude držet tradice a na
Kmochův Kolín bude pršet, přesuneme celou akci do sálu Vébrovy restaurace. Vstupné je tentokrát
dobrovolné.
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Mše svatá v kapličce Cyrila a Metoděje – úterý 5. července od 10 hodin
 Polepské posvícení – sobota 17. září
 Divadelní představení Mnoho povyku pro nic v podání souboru Mrsťa Prsťa – říjen, možná
leden 2017

Společenská kronika
V květnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
88. narozeniny paní Libuše Nehasilová
a 82. narozeniny paní Marie Marhanová
Přejeme oslavenkyním
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
I. Kučerová
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