Prosinec 2017
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Polepské listy se Vám dostávají do rukou v období adventu a
očekávání vánočních svátků. Většina z nás se těší na klid a pohodu,
které přicházejí po předvánočním shonu, na setkání s rodinou a
přáteli, na radost z dárků, na slavnostní okamžik poslední půlnoci v
roce a přicházejícího roku nového.
Konec letošního roku je u nás v Polepech spojený se stavbou
kanalizace, poslední infrastruktury, která zde scházela. Určitě
většina z Vás pocítila důsledky stavebního ruchu v obci a
postěžovala si, "jak to v obci vypadá". Ano, máme občas
neprůjezdné některé ulice, na vozovkách je bláto, některé chodníky
poškozené. Na druhou stranu se pracovníci zhotovitele snaží po
sobě průběžně uklízet, zkracují uzavírky na nejkratší možnou dobu,
pomáhají s vyvážením popelnic, poškozené chodníky prozatím
alespoň provizorně opravují. A tempo, jakým pokračují stavební
práce, je podle našeho názoru vysoké, takže práce by měly skončit
včas, tedy do 31. května příštího roku.
Abychom měli letošní Vánoce co nejméně narušené stavbou
kanalizace, ukončí Výstavba sítí Kolín práce ve středu 20. prosince,
do pátku 22. budou její pracovníci uklízet ulice a stavební ruch bude
pokračovat až po Novém roce. Věřím, že budete shovívaví a
trochou nepohodlí si nenecháte zkazit vánoční pohodu.
Rád bych Vám všem za vedení obce popřál pohodové a klidné
prožití Vánoc, veselého Silvestra a do roku příštího jen to dobré a
ještě lepší. A samozřejmě především pevné dobré zdraví.

20. 12. Svoz komunálního
odpadu
26. 12. Polepské
vánoční
zpívání – od 17 hod.
27. 12. Svoz komunálního
odpadu
28. 12. Pátý svoz pytlového
tříděného odpadu
31. 12. Silvestr ve Vébrovce
s živou hudbou od
19 hodin
3. 1. Svoz komunálního
odpadu
8. 1. Zasedání zastupitelstva – od 19 hodin
10. 1. Svoz komunálního
odpadu
17. 1. Svoz komunálního
odpadu
25. 1. Šestý svoz pytlového
tříděného odpadu



Váš starosta Rostislav Vodička
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 9 – 12 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

Poděkování






Děkujeme paní Heleně Darebné za finanční dar, který jsme použili jako příspěvek na úhradu
honoráře za divadelní představení Cesta do Betléma. Velké díky posíláme všem návštěvníkům,
kteří s námi rozsvěceli vánoční strom před Vébrovou restaurací a přispěli nějakou tou korunkou na
svařené víno i na divadélko pro děti. Nesmírně si toho považujeme. Jsme rádi, že jste projevili
zájem o výrobky kluků ze Zvonečku i dětí z výtvarného kroužku a finančně je podpořili v jejich
tvoření.
Poděkování patří také sousedkám, které se starají o to, aby naše vesnice byla před Vánocemi
pěkně upravená – v abecedním pořadí děkujeme paní Čábelové, paní Charvátové, paní Lelkové a
paní Vnoučkové. Chvála a poděkování patří i všem nejmenovaným, kdož opečovávají veřejná
prostranství. Moc si toho vážíme.
A do třetice děkujeme všem sousedům, kteří nás zásobují nepotřebným nádobím do Vébrovy
restaurace, která už je díky nim docela dobře vybavená. PS. Chybí nám příbory, …. Díky předem 
V poslední době jsme také dostali vánoční dekorace a sedačku. Poděkování patří i vám. Děkujeme
také paní Jitce Čechové, která pro děti darovala drobnosti, které budou použity jako ceny či
tombola na karnevalu či při dětském dni.

Informace Obecního úřadu Polepy
Stavbu splaškové kanalizace nutně doprovází některá dopravní omezení
Při stavbě kanalizace dochází k některým omezením nás motoristů. Na nezbytně nutnou dobu jsou
některé části ulic neprůjezdné, tedy nemáme možnost parkovat na svých obvyklých místech. Buďme
ohleduplní ke zhotoviteli i k ostatním motoristům v obci a parkujme svá vozidla tak, aby nebyla
překážkou na vozovce. Předpokládáme, že nebudou ani překážkou pro chodce, toto pravidlo bereme
jako samozřejmost.
Rostislav Vodička
Zimní údržba v obci
Začínající zima nám sice ještě nedala příliš najevo, že je její čas, ale můžeme očekávat, že sněhová
nadílka přijde i do naší nížiny a my se s ní budeme muset vypořádat. Budeme prohrnovat a sypat
vozovky i chodníky. I při této činnosti jsou vozidla zaparkovaná na ulici překážkou, která úklid sněhu
nejen ztěžuje, někdy i znemožňuje. Většina z nás má k dispozici své pozemky u domu, kde může své
auto (nebo několik) zaparkovat. V případě, že tuto možnost nemáme, možná bychom se mohli pokusit
parkovat pouze po jedné straně ulice, aby traktor nemusel kličkovat. Stejnou překážkou je i auto
zaparkované na chodníku. Pokud není dokonale uklizená vozovka, většinou to s auty zvládneme. Ale
neuklizený chodník, na kterém jsou místa se sněhem, může být pro naše starší spoluobčany i
osudným. Děkuji za pochopení a za zamyšlení, jestli svým jednáním někomu neztěžujeme život.
Rostislav Vodička
Jak je to s připojováním na splaškovou kanalizaci a proč už nebudu moci využívat stávající ČOV
V souvislosti se stavbou kanalizace a kanalizačních přípojek Vaše domácnosti navštěvuje
projektantka a ptá se, kde chcete mít předávací šachtu na domovní přípojce. Doposud její činnost
neprovázely zásadní komplikace, každá domácnost s ní jednala vstřícně a konstruktivně. Bohužel,
dostal jsem zprávu, že zatím jediný obyvatel obce odmítl nabídku a považuje dosavadní způsob
odkanalizování - do obecní dešťové kanalizace, za "normální". A to s odvoláním, že je přeci napojený
na kanalizaci a řádně za to platí 500,- Kč ročně. Myslím, že všichni, kteří doposud tímto způsobem
likvidovali své odpadní vody, vědí, jak je to s obecní čističkou odpadních vod a s její perspektivou.
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Právě stav čističky byl jedním z důvodů, proč stavíme splaškovou kanalizaci, která bude odvádět naše
splašky do Kolína. Obecní čistička odpadních vod je stavbou černou, kterou není možné zlegalizovat a
tím pádem ani provozovat.
Po zprovoznění kanalizace budou se všemi domácnostmi uzavírány smlouvy o odvádění odpadních
vod. Výjimkou budou nemovitosti, které odpadní vody likvidují v souladu se zákonem - mají svoji
čistírnu odpadních vod, případně jiný zákonný způsob. Všichni ostatní budou mít povinnost se napojit.
Zároveň s tím budou prováděny kontroly, co naší dešťovou kanalizací protéká.
Rostislav Vodička
Odměny aktivním občanům
Jako každý rok, i letos byly aktivním občanům jako poděkování za jejich práci v tomto roce
rozděleny odměny:
Alena Ptáčková
2 000,- za vedení cvičení na míčích (týdně)
Marcela Přibylová 2 000,- za vedení cvičení na míčích (týdně)
Jana Winklerová
1 000,- za organizování akcí pro děti
Martina Koutová 2 000,- za organizování akcí pro děti a vedení výtvarného kroužku
Karel Nebesař
2 000,- za údržbu dětského hřiště
Do kdy mi platí stávající známka na popelnici?
Známka, kterou máte nalepenou na popelnici v současné době, je platná až do konce ledna 2018.
Do konce ledna je také možné používat, případně dokupovat na OÚ jednorázové známky (modré).
Výsledky výběrového řízení na dodavatele odpadových služeb – 2. kolo
Do soutěže se přihlásili dva uchazeči – Obec Radim a AVE Kolín. Komise na otevírání obálek tedy
mohla vybrat dodavatele s nižší cenou, v tomto případě velmi výraznou, posuďte sami. Společnost AVE
Kolín nabídla dodávku služeb odpadového hospodářství (svoz tříděného i netříděného odpadu včetně
BIO) za roční poplatek 1 106 tis. Kč bez DPH, Obec Radim tuto službu nabídla za 456 tis. Kč. Zastupitelé
souhlasili s návrhem komise, která otevírala obálky, aby se dodavatelem služeb odpadového
hospodářství stala Obec Radim.
Kdy dostanu novou známku na popelnici?
Během ledna budeme provádět registraci popelnic pro novou svozovou firmu. Jedinou Vaší starostí
bude v předem oznámeném termínu vystavit popelnici před dům. My projdeme celou vesnici a každé
popelnici přidělíme speciální čárový kód.
Čárový kód musí mít každá popelnice, kterou budete chtít svážet. Např. pokud budete využívat přes
zimu popelnice dvě a přes léto jen jednu, je to naprosto v pořádku - čárový kód však musí být nalepen
na obou. Svozová společnost bude fakturovat podle počtu svezených popelnic, takže v případě, že dáte
ke svozu popelnici bez čárového kódu, nebude Vám svezena. Důvod je prostý – takovou práci by firma
nedostala zaplacenou - když nemáte kód, nemůže firma prokázat, že odpad skutečně svezla …
Jak to bude od 1. února?
Od 1. února bude rozdíl jen v tom, že bude svoz probíhat jen a jen jednou za 14 dní. O známky se
starat nemusíte, ty obstaráme, nalepíme a zaregistrujeme do systému my. Tím bude splněna evidence
nádoby (popelnice) na Vašem odpadovém účtu, na kterou se často ptáte.
Kdy a kolik mám zaplatit na poplatku za odpad?
 Nezapojil jsem se do pytlového sběru
Termín je stanoven na konec února. Pokud jste se nezapojili do motivačního systému (pytlového
sběru), platíte poplatek za odpad ve výši 550,- Kč za každou osobu ve Vaší domácnosti. Platit můžete
v hotovosti na obecním úřadě, nebo bankovním převodem na účet obce 272620115/0300. Když
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budete platit na účet, uveďte, prosím, jako variabilní symbol Vaše číslo popisné a do zprávy pro
příjemce napište příjmení a počet osob, za které platíte. Společně s poplatkem a odpad můžete uhradit
také poplatek za psa (50,- Kč) nebo za ČOV (500,- Kč letos naposledy).
 Třídím odpad do pytlů
Jestliže jste se do motivačního programu (zjednodušeně do pytlového sběru) zapojili, získáváte
automaticky bonus ve výši 20% (= 110,- Kč) a dále se Vám částka poplatku snižuje v závislosti na
vytříděném množství (ti nejlepší si nasbírali za 2 měsíce 60,- a více korun). Poplatek pro Vás bude tedy
maximálně 440,- Kč na osobu. Abyste nemuseli pátrat či složitě počítat, bylo na posledním jednání
zastupitelstva domluveno, že každá domácnost, která se zapojila do pytlového sběru, dostane do
poštovní schránky do konce prosince informaci o tom, jak velký poplatek bude platit na rok 2018.
Částku časem také uvidíte na odpadovém účtu. I v tomto případě můžete zaplatit poplatek v hotovosti
či bankovním převodem na účet obce 272620115/0300. Platí zde stejná pravidla – při bankovním
převodu, prosím, uveďte jako variabilní symbol Vaše číslo popisné a do zprávy pro příjemce uveďte, za
kolik osob platíte. I v tomto případě můžete zaplatit také poplatek za psa nebo ČOV. Poplatek je nutné
uhradit do konce února.
Zbyly mi jednorázové (oranžové) známky za bioodpad – dostanu bonus?
Ano, dostanete. Jestliže jste nespotřebovali známky na bioodpad, můžete je vrátit na OÚ, až budete
platit poplatek na rok 2018. Zastupitelé na svém prosincovém jednání rozhodli, že bude možné vrátit
maximálně 5 známek.
V roce 2018 už se systém jednorázových známek nebude používat, vycházíme tak vstříc všem, kteří
dosavadní systém kritizovali. V novém systému se budou nádoby na bioodpad označovat podobně
jako popelnice na komunální odpad speciálním čárovým kódem.
Kdy se budou vracet biopopelnice?
Nádoby na bioodpad se skutečně budou vracet AVE Kolín. Odkup není možný, resp. není
ekonomicky výhodný, a tudíž se budou vracet všechny nádoby. S největší pravděpodobností se
popelnice budou svážet do Vébrovy restaurace v prvním lednovém týdnu. O podrobnostech budete
informováni obecním rozhlasem, nebo na webu obce.
Řada z Vás argumentuje tím, že jste si koupili nádobu za 300,- Kč v roce (tuším) 2013 a jako důkaz
nám nosíte potvrzení o platbě. Bohužel, tento poplatek byl příspěvek na svoz bioodpadu dle tehdejší
vyhlášky, vyhláška však byla následně zrušena a náklady na svoz tohoto odpadu byly nákladem pro
obec.
O zapůjčení jiných biopopelnic se momentálně vedou jednání, zapůjčení je přislíbeno. O dalších
podrobnostech budete informováni, jakmile to bude aktuální.

Jednou větou ...





Vzhledem k tomu, že ještě nebyl schválen rozpočet obce na rok 2018, bude obec hospodařit
podle pravidel rozpočtového provizoria – do schválení nového se bude obec řídit loňským
rozpočtem.
Zastupitelé schválili strategický rozvojový plán obce na léta 2017-27, který je nutným
dokumentem pro některé dotační tituly.
Zastupitelé odsouhlasili, že se jejich odměny budou od 1. 1. 2018 řídit nařízením vlády č. 318 až
do výše 80% maximální odměny na daném postu.
Protože obec nemá vlastní sbor dobrovolných hasičů, bylo nám doporučeno spojit s nějakým
sborem z okolí – zastupitelé schválili uzavřít smlouvu s hasičským sborem v Nové Vsi za roční
úplatu ve výši 13 tis. Kč.
4








Na podnět občanů řadovek budou svázány koruny borovice z důvodu bezpečnosti. Kácet se
nebudou, neboť jsou stromy zdravé.
Jestliže jsme se nepřehlédli, platí od 10. 12. 2018 nové jízdní autobusové řády. A pokud jsme
správně četli, nedošlo ke změnám.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z prosincového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka lednového čísla Polepských listů bude v sobotu 13. ledna. Budeme rádi za vaše
postřehy, poznámky a názory.
Máte-li zájem nahlédnout do prováděcí dokumentace kanalizace, je Vám k dispozici v úředních
hodinách starosty a místostarostky.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce a jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekci Praktické informace:
 Plasty – každou středu – 20. 12., 27. 12., 3. 1., 10. 1., 17. 1.
 Papír – každý pátek – 22. 12., 29. 12., 5. 1., 12. 1., 19. 1.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 9. 1.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa - 27. 12., 10. a 24. 1.; kdo má
zaplacenou známku pro kombinovaný svoz (v zimě každý týden, v létě 1x za 14 dní – 36
svozů) má nárok na svoz každý týden, tj. 20. 12., 27. 12., 3. 1., 10. 1., 17. 1.;
jednorázové svozy jsou možné ve stejných termínech jen s tím rozdílem, že je nutné
vylepit jednorázovou známku (jednorázové známky se lepí na okraj víka popelnice,
část spodní ochranné vrstvy neodlepujte, aby se pracovníkům AVE lépe strhávaly)
 Pytlový svoz vytříděného plastu, papíru, nápojových kartonů, plechovek a jiného
kovového odpadu, drobného elektrozařízení a jedlého oleje a tuku od Vašeho domu
– ve čtvrtek 28. 12., následující svoz bude opět poslední čtvrtek v měsíci - ve čtvrtek
25. 1. (pokud to dovolí počasí, v případě vysoké sněhové pokrývky bude svoz posunut
na jiný den, o případné změně budete včas informováni).

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Rozsvěcení vánočního stromu
Příspěvek od návštěvníků, kteří si nechtěli nechat ujít okamžik rozsvícení polepského vánočního
stromu dosáhl 2 201,- Kč, sponzorsky přispěla na divadlo paní H. Darebná částkou 1 000,- Kč. Výdaje na
divadlo pro děti (i dospělé) byly 4 000,- tis. Kč, finanční příspěvek na činnost sboru Privatissima, který
nám pod stromečkem zazpíval, dosáhl 1 000,- Kč, náklady na pečený čaj a svařené víno dosáhly 507,Kč. Doplatek z obecního rozpočtu byl 2 306,- Kč.

Třídění odpadů se vyplatí – odpadové účty
Dosavadní výsledky pytlového sběru plastů, papíru a dalších odpadů
Prvního pytlového sběru na konci prázdnin se zúčastnilo 82 domácností, na konci září to bylo 90
domácností a na konci října už 114 domácností. Při posledním sběru to bylo 117 domácností (a to se
nám odstěhovali chalupáři, kteří se též zúčastňovali …).
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V srpnu se celkem vytřídilo a
sebralo 787 kg odpadů, v září 993
kg, v říjnu dokonce 1220 kg. Na
konci listopadu už to bylo 1325 kg.
Dohromady 4,3 tuny odpadů,
z toho více než polovinu tvořil
papír a téměř 1,5 tuny byly plasty.
A všechny chválím, chválím,
chválím – tentokrát minimum
neoznačených pytlů, až na výjimky
dobře svázané pytle i balíky,
kartony od mléka vykapané,
konzervy od krmiva pro miláčky
vypláchnuté …  … díky.

Hmotnost vytříděných odpadů v kg
po měsících a po komoditách
700
600
500
400
300
Papír
Plast
Kovy
Tetrapak
Oleje a tuky
Elektrood…

200

Termín svozu pytlového sběru
100
Poslední
letošní
svoz
0
vytříděného odpadu proběhne ve
Srpen
Září
Říjen Listopad
čtvrtek 28. prosince mezi svátky od
samého rána. Vážení a evidence pytlů bude probíhat v hasičárně cca od 8 hodin do 12 hodin, možná
déle. Kdo bude chtít přijít na exkurzi či na brigádu, je vítán.
Řádně označené a svázané pytle můžete dát před dům už ve středu večer, dřívějším odložením
riskujete, že Vám sběr odvezou kolínští popeláři (už se to skutečně stalo).
Stejným způsobem můžete odevzdávat i svázané letáky a noviny s časopisy. Pozor - málo utažené
provázky neudrží balík pohromadě při několikanásobné manipulaci a rozsype se (v takových případech
nejsme schopni zaručit připsání správného počtu bodů). Pokud nám chcete ulehčit práci a zvýšit
efektivitu při třídění, svazujte, prosím, do balíku samostatně tiskoviny a samostatně kartóny – sběrna
nám jinak dává menší peníze, čímž se znehodnocuje Vaše práce s tříděním. A to je zbytečná škoda.
Dále můžete odevzdat drobný kovový odpad, drobný elektroodpad, nápojové kartóny (pokud je
nedáváte do plastů) a jedlý olej či tuk po smažení štědrovečerní večeře slitý do PET láhve. Toto vše
nezapomeňte označit Vaším číslem popisným. Také za tento odpad totiž můžete získat body a tím
pádem slevu na poplatku pro rok 2019.
Sklo je snad jediný odpad, který nesbíráme a nedáváme za něj body. V těchto případech Vás
prosíme, abyste odpad odnesli do kontejnerů na sklo rozmístěných po obci.
Lednový svoz pytlového sběru naplánován na čtvrtek 25. ledna.
Kdy a kde mohu dostat zdarma pytle a čárové kódy na tříděný odpad?
Oboje dostanete na OÚ v době úředních hodin, ale o čárové kódy je třeba si říci (napsat) předem.
 Čárové kódy – nejsou zcela nutné, je dostačující napsat fixou na pytel, krabici či balík číslo
popisné, na staré železo nebo např. na plastovou židli můžete vyrobit visačku (obdélník kartónu
s napsaným číslem popisným či nalepeným čárovým kódem), kterou kouskem provázku
přivážete na „sběr“; kdo však má zájem o čárové kódy vytištěné na samolepkách, může využít
známých kontaktů (jsou uvedeny na titulní straně těchto listů dole pod čarou).
 Pytle – zájemci o třídění obdrží zdarma celou roli, kde je 25 pytlů o objemu 120 l, nárok na
novu roli mají, až když odevzdají na vážení oněch 25 ks … evidenci vydaných pytlů provádíme
na odpadových účtech. Odpad samozřejmě můžete odevzdávat i v pytlích z „vlastních zdrojů“,
ale je třeba pamatovat na to, že při vážení musí obsluha mít možnost určit, jaký odpad v pytli je
a zda tam není něco, co tam nepatří, v opačném případě jí přiděláváte práci … Pytle se vydávají
na OÚ proti podpisu, není třeba hlásit se předem.
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Knihovna
Mezi svátky bude knihovna zavřená
Chcete-li si vypůjčit nějakou knížku ještě na vánoční čas, pospěšte si, poslední možnost máte ve
středu 20. prosince. Následující středu, tedy 27. prosince zůstanou dveře knihovny zavřené a znovu se
otevřou až v novém roce. Ale nezoufejte, bude to hned první lednovou středu, tj. 3. ledna ve známém
čase mezi 16. a 18. hodinou. Těší se na Vás paní Lelková.
V knihovně naděloval Ježíšek nové knížky v předstihu
Už jste většinu knížek z naší knihovny přečetli? Nebo jste nenašli to pravé? Třeba si vyberete právě
nyní z 20 nových titulů: Deník malého poseroutky (1. až 11. díl), Dívka v ledu, Mořeplavec, Muž, který
hledal svůj stín, Poslední hodina, Rychleji mluvit nedokážu, Řeka bohů Faraon, Ta přede mnou, Temné
hlubiny a Vzpoura goliardů.
Pár slov na rozloučenou …
V lednu čeká na naše čtenáře řada novinek. Nejen nové knihy z výměnného fondu z knihovny v
Kutné Hoře, ale zásadní novinkou je nová paní knihovnice Marie Lelková, která již pro vás nakoupila
knižní tituly, jejichž seznam si můžete najít na webových stránkách knihovny.
Touto cestou se chci rozloučit a poděkovat všem polepským čtenářům za jejich přízeň, panu
starostovi Vodičkovi a paní místostarostce Kučerové za jejich spolupráci a pomoc při akcích knihovny.
Nové paní knihovnici přeji, aby se jí v naší knihovně líbilo, měla spoustu čtenářů nejen dospělých, ale
hlavně dětských, a chodila do knihovny s láskou a radostí, jak tomu bylo v mém případě.
Přeji vám všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.
Radka Chroustová
Dovolte mi, abych na tomto místě i já jménem zastupitelů i jménem spokojených čtenářů
poděkovala Radce Chroustové za její obětavou práci pro knihovnu a její malé i velké návštěvníky, za
elán a nápady, které vlastně ještě před nedávnem věnovala dětem na kroužku tvoření nebo na
každoroční Noci s Andersenem. Přejeme Radce hlavně hodně zdraví a do dalších dní a let vše dobré.
Teto Radko, ještě jednou Ti za všechno moc děkujeme.
Irena Kučerová

Obecní kronika
Vážení spoluobčané,
pravděpodobně jste si všimli, že na webových stránkách obce se na liště na levé straně objevila
kolonka „Kronika“. Původně zůstala nějakou dobu prázdná, ale nedávno do ní již přibyl kýžený obsah –
zdigitalizovaná (a tedy pro vás dostupná) nejstarší kniha polepské kroniky založená v roce 1923. Ke
knize jsem připojil i stručný popis obsahující některá základní data a informace týkající se jednotlivých
období i kronikářů, kteří v té které době kroniku vedli. V následujících týdnech a po Novém roce
vyvěsíme s paní místostarostkou Kučerovou i zbývající a zamýšlené části, tedy zdigitalizovanou druhou
knihu kroniky zahrnující období od půlky osmdesátých let minulého století do doby nedávné, a
zároveň i kroniku současnou, která se na webových stránkách již objevila v podobě několika ročních
zápisů. Doufáme, že takto zveřejněná kronika si najde mnoho čtenářů a stane se pozitivní „reklamou“
naší obce.
S pozdravem a přáním příjemného prožití vánočních svátků Martin Mejzr, kronikář obce
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Kulturní a sportovní akce
Polepské vánoční zpívání
Srdečně zveme všechny spoluobčany i přespolní na tradiční Polepské
vánoční zpívání, které se uskuteční v obvyklém čase – tedy na Štěpána 26.
prosince od 17 hodin u vánočního stromu.
Letošní zpívání pro Vás připravila a zorganizovala paní Jana Darebná se
svými dětmi a jejich kamarády. Přijďte si s námi zazpívat klasické koledy,
jako například Nesem vám noviny nebo Tichou noc a další … Že neznáte
slova? Nevadí, i pro letošní zpívání připravili manželé Švarcovi originální
zpěvníček.
Pro zahřátí budeme vařit vánoční punč, děti jistě ocení horký jablečný
džus se skořicí. Podobně jako v případě rozsvěcení vánočního stromu
bychom Vás i v tomto případě rádi požádali, abyste si na horký nápoj
přinesli svůj oblíbený hrneček.
K dokonalosti nám už chybí jen něco malého k zakousnutí. Pokud přinesete pár kousků cukroví
nebo jinou dobrotu na ochutnání, budeme moc rádi a předem děkujeme. My se budeme snažit zajistit
k zakousnutí něco masitého …
Silvestr ve Vébrovce s živou hudbou
Už Vás nebaví koukat na Silvestra na televizi? Raději byste se potkali se sousedy a popovídali, něco
pojedli a popili? Přijďte mezi nás, vezměte s sebou pár jednohubek, chlebíčků nebo brambůrky, jestli
Vám bude stačit svářo, tak to bude k dispozici na místě za dobrovolný příspěvek … Začínáme o 19.
hodině večerní ve Vébrově restauraci. A letos pěkně zvesela, protože nám k tomu bude hrát Tomáš
Holoubek a zpívat zpěvačka Karolína.

Společenská kronika

V prosinci slaví své životní jubileum tito naši sousedé:
84. narozeniny paní Anna Třešňáková
a 70. narozeniny manželé Liškovi.
Přejeme všem oslavencům do dalších let
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Irena Kučerová. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
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