Červenec - srpen 2017
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
26. 7. Svoz komunálního
odpadu
1. 8. Slavnostní uvedení
opraveného splavu
do provozu od 18 h.
4. 8. Svoz bioodpadu
9. 8. Svoz komunálního
odpadu
9. 8. Drobný kovový odpad + papír (noviny,
letáky, časopisy)
18. 8. Svoz bioodpadu
23. 8. Svoz komunálního
odpadu
30. 8. Beseda o novém
motivačním systému
v třídění odpadu od
18 h. ve Vébrově
restauraci
31. 8. První svoz pytlového
sběru tříděného
odpadu
1. 9. Svoz bioodpadu
6. 9. Svoz komunálního
odpadu
15. 9. Svoz bioodpadu
15. 9. Brigáda – příprava
posvícení
16.
9.
Posvícení
ve znameKromě kanalizace jsme se potřebovali dohodnout, zda učiníme
ní chodského koláče
zásadní změnu v našem systému nakládání s odpady. Dlouhodobě
v zahradě Vébrovy
se potýkáme s tím, jak společnost AVE Kolín fakturuje obsluhu naší
restaurace
Administrativní pracovnice:
Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 9 – 12 hod.
telefon 321 725 362
Starosta
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
mobil 724 180 515
Místostarostka:
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
mobil 722 937 844
www.obecpolepy.cz
www.polepy.rajce.idnes.cz
oupolepy@obecpolepy.cz
Sice bývá zvykem, že o prázdninách se nekoná jednání
zastupitelstva, nevycházejí Polepské listy, a tudíž jste ochuzeni o
možnost si číst mé tklivé slovo. Ovšem o letošních prázdninách je to
jinak. Hned na začátku července jsem svolal jednání zastupitelstva,
neboť jsme se museli dohodnout na tom, jestli budeme souhlasit s
výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby kanalizace v obci.
Do soutěže bylo přihlášeno sedmnáct firem, stavba za více než 50
milionů korun je přece jen lákavým soustem. Pokud se do 2. srpna
některý z neúspěšných uchazečů neodvolá, jsem zastupiteli
pověřen podepsat smlouvu o dílo a v průběhu října by měla stavba
začít. Jakmile budeme mít podepsanou smlouvu o dílo, připravíme
se zhotovitelem schůzku s Vámi, na které představíme
harmonogram prací, probereme sporné detaily projektu, zhotovitel
Vám řekne, jak řeší přístup k Vašim domům v průběhu stavby.
Zároveň Vám zřejmě nabídneme administrativní pomoc při
projektování a povolování domovních přípojek k Vašim
nemovitostem. Bude-li stavba probíhat bez komplikací, lze reálně
předpokládat, že v pololetí příštího roku budeme mít v obci funkční
kanalizaci, která bude naše splaškové vody odvádět do kolínské
kanalizace a na jejich čistírnu odpadních vod. Již v dřívějších slovech
starosty jsem psal, že věřím, že stavba kanalizace sice v době
budování přinese nějaké provozní problémy, ve výsledku bude ale
přínosem pro většinu z nás, kteří mají průběžné starosti s likvidací
splaškových vod, a konečně se dočkáme i této základní civilizační
vymoženosti. A kdo že podal nejvýhodnější nabídku? Ačkoliv
nejsem věřící, dovolím si napsat: "Zaplať Pán Bůh, že Výstavba sítí
Kolín".

obce. Ačkoliv paní místostarostka věnuje kontrole fakturačních podkladů hodně energie a dokládá
společnosti AVE Kolín, že jimi vykazované práce a jízdy se týkají i jiných zákazníků, není tato firma
ochotna s námi o našich reklamacích jednat. Mimo to při posledním svozu velkoobjemových odpadů
nedodržela dohodnuté podmínky a nám nezbylo, než po večerech napravovat jejich selhání. Doposud
jsme se snažili o vstřícný přístup k zodpovědným pracovníkům společnosti, ovšem vzhledem k
odmítavému přístupu vedení společnosti - na náš vytýkací dopis jsme ani po čtrnácti dnech neobdrželi
odpověď s návrhem řešení nedostatků, se zastupitelé rozhodli řešit tyto neshody výpovědí všech
smluv týkajících se nakládání s odpady. Výpovědní lhůta je půlroční, věříme, že během ní nebude
docházet k výpadkům služby a přechod k jinému dodavateli této služby bude "bezbolestný". Kromě
změny svozové společnosti zastupitelé odsouhlasili i další zlepšení v systému nakládání s našimi
odpady. Všichni jsme někdy museli řešit co s vytříděným odpadem, když kontejnery na jednotlivé
vytříděné složky přetékaly a my jsme náš plast (papír) neměli kam dát. Paní místostarostka průběžně
věnuje řešení odpadů spoustu svého času a díky tomu našla na jižní Moravě společnost složenou z
mladých lidí, kteří okolním obcím pomáhají zavádět systém třídění odpadů. Pro domácnosti je
uživatelsky příjemnější, jednodušší a hlavně přináší podstatné snížení rodinných nákladů na likvidaci
odpadů. Protože duchovní matkou myšlenky spojit se s Moraváky a využít jejich zkušeností u nás je
paní místostarostka, nechám podrobné informace na ní. Ale hlavně jí musím hodně poděkovat za píli a
soustavnost, s jakými se problematice odpadů věnuje a snaží se nám vytvořit systém, který bude nejen
ekologický, ale i jednoduchý a finančně motivující.
Na závěr jednu zprávu, která mnohé z Vás potěší. Po všech možných i nemožných peripetiích se
podařilo dokončit opravu splavu. Kdo jste ještě neviděl hotové dílo, běžte se podívat, jak jsme se
postavili k odkazu předků. Nebo přijďte v úterý 1. srpna v 18.00 ke splavu na jeho slavnostní uvedení
do provozu.
S přáním pevného dobrého zdraví
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování


Ráda bych poděkovala panu faráři Mgr. Josefu Neradovi, že i letos pro naše sousedy u
příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje sloužil mši svatou. Dále děkuji paní varhanici za
hudební doprovod. Paní Moravcové za pomoc při organizaci samotné mše a panu starostovi za
technickou přípravu prostor, ozvučení a občerstvení.

Informace Obecního úřadu Polepy
Obec zpracovává strategický rozvojový plán na příštích 10 let
Na posledním zasedání zastupitelé na základě kladných referencí přijali nabídku od firmy Jakub
Malík na zpracování strategického rozvojového plánu obce na příštích 10 let. Zastupitelé mají za úkol
dodat panu Malíkovi přehled zamýšlených investic pro následujících 10 let. A protože nás zajímá i Váš
pohled, dáváme Vám touto cestou možnost říci nebo napsat nám, co by podle Vás obec měla postavit,
opravit, nebo zrekonstruovat. Budeme rádi za Váš názor. Na facebooku se k tomuto tématu již
rozeběhla diskuze – několika konstruktivními nápady a připomínkami se můžete nechat inspirovat na
www.facebook.com Naše Polepy.
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Jednou větou ...





Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z červencového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka zářijového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 16. září. 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 – 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9.
 Papír – každý pátek – 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 8. 8., 5. 9.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa (týká se všech svozů, tj. jak známek
na 26 týdnů, tak známek na 36 týdnů) - 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9.; 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)
 Bioodpad – lichý pátek – systém známek zůstal zachován jako v loňském roce,
dokoupení známek na svoz 2. biopopelnice je možné - cena též stejná jako vloni –
nejbližší svozy proběhnou 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9.; pokud jste si známky na
biopopelnici ještě nevyzvedli, jsou pro vás připraveny na OÚ v době úředních hodin u
paní Lhotákové
 Drobný kovový odpad a papír (noviny, časopisy a letáky) – 9. 8. (hned po ránu)
 NOVĚ – pytlový svoz vytříděného plastu, papíru, nápojových kartonů, plechovek,
drobného elektrozařízení a jedlého oleje a tuku od Vašeho domu – čtvrtek 31. 8.
(podrobnosti viz dále)

Novinky ve třídění odpadů
Jak jste byli informováni panem starostou v jeho „Slově…“, trochu se změní systém sběru tříděných
odpadů. Důvodem je skutečnost, že Vámi vytříděného odpadu je čím dál více, což je strašně dobře, já
jsem za to moc ráda a Vám všem třídícím patří obrovské poděkování. Jenže, odpadu je tolik, že se nám
do vyhrazených kontejnerů nevejde a za druhé – svozová společnost vykazuje, že třídíme každým
rokem méně (v roce 2014 jsme údajně vytřídili 43 tun papíru, plastů, skla a nápojových obalů, za rok
2016 ale jen 32 tun). To je minimálně podivné, a v důsledku toho dostáváme jako obec od EKO-KOMu
stále menší příspěvek za (a na) třídění odpadů.
V čem tedy novinky spočívají? Změny nejsou zásadní. Posuďte sami:
 Na začátku srpna Vám do poštovní schránky vložíme 3 ks pytlů na tříděný odpad (plasty, papír,
plechovky, …) a k tomu arch samolepek s čárovými kódy (všechny čárové kódy jsou stejné a
určují jen a pouze číslo popisné domu či číslo bytu u SVJ).
 Pytle se neliší barvou, je na Vás, co budete třídit: 1 pytel = 1 druh odpadu.
 Než začnete pytel plnit, je vhodné nalepit na něj čárový kód - je tedy adresné, kdo odpad
vytřídil (samolepky lepené na pytel, až když je plný, špatně drží; je lepší pro jistotu dopsat na
pytel fixou Vaše číslo popisné pro případ nečitelnosti čárového kódu).
 Až budete mít pytel plný, zavážete ho a ve čtvrtek 31. srpna odložíte před dům. Další svozy
budou následovat zhruba v třítýdenních intervalech.
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 My odpad svezeme a načteme čárové kódy. Za každý plný pytel vytříděného odpadu
(samostatně papír, plasty, plechovky, ….) získáte zhruba 3 ekobody, které Vám sníží poplatek za
odpady v příštím roce o cca 30 Kč.
 Stejně tak můžete ve čtvrtek 31. srpna odložit svázané letáky, noviny a časopisy – množství
musí být minimálně 5 kg (nebo 30 cm vysoký balík) – budou mít hodnotu také přibližně 3
ekobodů. I na tento balík je třeba nalepit samolepku s čárovým kódem.
 Všechny pokyny a podrobnosti najdete v letáku, který obdržíte společně s pytli.
 Kdo chce dále vytříděný odpad průběžně nosit do kontejnerů umístěných v obci, může tak činit
i nadále, ale nedostane žádné ekobody a tím také nedostane v příštím roce slevu za vytříděný
odpad.
Beseda s tvůrcem tohoto léty prověřeného a funkčního motivačního systému Ing. Radkem Staňkou
se bude konat ve středu 30. srpna od 18 hodin ve Vébrově restauraci. Kromě tříděných odpadů se
bude také mluvit o komunálním odpadu i bioodpadu, o poplatku v příštím roce, o odpadových účtech,
o ekobodech. Kromě toho si budete moci prohlédnout stojan na pytle se tříděným odpadem, který by
bylo možné pořídit z případné dotace. Sami určitě budete mít spoustu otázek, přijďte, pan Ing. Staňka
je ochotný a má v této oblasti bohaté zkušenosti, dozajista Vám na Vaše otázky rád odpoví, nejasnosti
vysvětlí (osobně jsem si ověřila ).
Výhodou pytlového sběru je, že nemusíte nikam daleko chodit, ani jezdit, případně předem
zjišťovat, jak plné kontejnery jsou – naplněné a označené pytle prostě ve stanovený den odložíte před
dům, o nic dalšího se nestaráte.
Nevýhodou zavedením pytlového sběru je fakt, že musíte najít v garáži, v kůlně nebo někde jinde
kousek místa, kde pytle budete odkládat do doby svozu.
Máte-li již nyní jakékoliv dotazy, můžete mne kontaktovat na tel. 722 937 844 (Irena Kučerová)
nebo na e-mailu oupolepy@obecpolepy.cz, ráda Vám odpovím, budu-li sama vědět.
A proč vlastně zavádíme nový motivační systém i na tříděný odpad?

Třídění odpadů se vyplatí – ukládání směsného odpadu podraží
Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice
a že obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se
čemu divit, protože ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech,
jehož součástí je i návrh zvyšování ceny za uložení směsného komunálního odpadu. V příštím roce
bude stát uložení jedné tuny směsného odpadu minimálně 900,- Kč, za tři roky již 1550,- Kč a za šest
let bude částka 2000,- Kč. K tomu musíme samozřejmě vždy připočítat náklady na manipulaci a
dopravu. Takže bychom se logicky měli snažit o co nejmenší produkci směsného odpadu a tím snížit
naše poplatky. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné?
Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho
recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných
odpadů, čímž obci z velké části hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů. Další
významnou položkou v odpadovém hospodářství je „Odstranění/využití odpadu“. Tříděný odpad je
surovina, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě
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peníze dostávají. V případě směsného netříděného odpadu obec zaplatí jak za svoz odpadu, tak i za
jeho uložení na skládku, které bude rok od roku dražší!
Tříděný odpad
Svoz odpadu
Přispívá obci AOS
Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina

Netříděný směsný odpad
Platí obec
Platí obec

Komunální odpad se skládá z využitelných složek a z odpadů zbytkových. Z průzkumů vyplývá, že
využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů
a zbylých 60 % využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za
který obce zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se
zdraží skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá
dosáhnout poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo
poctivě třídí odpady, nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více
informací doporučujeme na internetu shlédnout pořad MOJE ODPADKY.
Byli bychom rádi, aby se v naší obci třídilo ještě lépe, proto zavádíme
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH).
Zavedením tohoto systému chceme udělat třídění odpadů pohodlnější,
zajímavější a pro zodpovědně třídící občany i finančně výhodnější. Více informací očekávejte v
horizontu 14 dní, kdy každá domácnost obdrží podrobný popis systému včetně pozvání na besedu, kde
bychom s Vámi rádi prošli případné dotazy. Přejeme příjemné čtení a mnoho kilogramů vytříděného
odpadu!
Irena Kučerová, Rostislav Vodička a Ing. Radek Staňka - autor pořadu MOJE ODPADKY

Posvícení ve znamení chodského koláče
Brigáda před posvícením
Každoročně nám ochotní sousedé nabízejí pomoc při stavění přístřešku nad pódiem, při stavění
stanů a přípravě pivních setů, úklidu, výzdobě atd. Letošní brigáda se stejně jako v předešlých letech
uskuteční v pátek před posvícením. Letos je dnem brigády pátek 15. září od 15:30 hodin. Sraz je přímo
ve Vébrově restauraci.
Výzdoba areálu
 Papírové koláče
Již název napovídá, že letos se přesuneme na západ Čech, kde pečou krásně zdobené chodské koláče
(recept na pravé chodské koláče otiskujeme dále). Tady mne napadá, že by mohly maminky se svými
malými dětmi „napéci“ papírové chodské koláče, které by pak byly ozdobou celého areálu (vystřižený
kruh z kartónu s dírkou v okraji na pověšení a na něm namalovaný krásný ornament koláče ….). Možná,
že se této iniciativy ujmou i děti ve výtvarném kroužku a „napečou“ nám jich celou mísu .
 Věnce a kytice
K chodskému kraji neodmyslitelně patří louky a pastviny, kde rostou krásné a rozličné luční květiny. A
právě jejich veselé barvy jsou na chodských vzorech bohatě znázorňovány. Pokud byste si chtěli
vyzkoušet umotat věnec nebo kytici z lučních a polních kytek, ze sena, slámy nebo obilí, ozdobili ho
mašlemi a na sobotu 16. září byste nám ho zapůjčili ke stylové výzdobě areálu Vébrovy restaurace,
budeme moc vděční.
Sponzoring
Podobně jako v minulých letech je rozpočet na posvícení ve výši kolem 60 tis. Kč. Tak velkou částku
se na vstupném ani tombole nikdy vybrat nepodařilo, proto oslovujeme sponzory. Tradičně štědrými
sponzory jsou VSK Kolín a TPCA následovaná Poline a dalšími drobnými dárci. Přidáte se k nim? Chcete5

li přispět na nákup hudebních a jiných vystoupení, na občerstvení pro účinkující, nebo pomoci
financovat drobnosti na výzdobu areálu, tisk plakátů či nákup pozorností do tomboly, máte možnost se
spojit se starostou, který s Vámi sepíše darovací smlouvu na částku, kterou zamýšlíte věnovat. Telefon
na starostu je 724 180 515. Můžete se s ním domluvit i po e-mailu oupolepy@obecpolepy.cz.
Děkujeme předem všem případným dárcům za jejich štědrost. Díky, nesmírně si toho považujeme.
Tombola
Už jsme získali pár věcí do tomboly od sponzorů, něco přikoupila obec. Šanci něco věnovat do
tomboly dáváme pravidelně i Vám. Něco k snědku, třeba nějakou klobásku, něco praktického, třeba
plecháček do kuchyně nebo na borůvky, něco ze zahrádky, třeba košík jablek, nebo něco pro radost,
třeba fialku v květináči na okno … fantazii se meze nekladou . Chcete-li udělat někomu radost,
prosím, přineste věci do tomboly, jak jste zvyklí – v pátek před posvícením od 16 hodin do Vébrovy
restaurace nebo tamtéž během dopoledne v den konání posvícení. Nějakou tu ledničku k dispozici díky
panu Pechovi máme …
Jediné, v čem je letos změna, je fakt, že se tombola bude prodávat už během dne, a to od otevření
bran Vébrovy zahrady. Důvody jsou 2 – jednak chceme dát možnost si zakoupit los a něco vyhrát i těm,
kteří na posvícenskou zábavu nechodí a jednak jsme s losováním na zábavě zdržovali tancechtivé.
Proto se letos bude tombola losovat na pódiu po 17. hodině ke konci oficiálního programu.
Model i modelka pro módní přehlídku
Hledáme modely a modelky bez omezení věku na módní přehlídku, kde nebude vidět Váš obličej –
podrobnosti sdělím zájemcům na telefonu 722 937 844, protože bych chtěla, aby to bylo překvapení
pro návštěvníky. Neváhejte, kdy budete mít šanci se projít po červeném koberci? 
Posvícení - PROGRAM
10:00 Průvod obcí – trasa rybník, Masarykova, OÚ, Růžová, V Řadovkách, Dlouhá, Sportovní,
Potoční, Vébrova restaurace
11:15 Příchod průvodu do areálu Vébrovy restaurace
11:20 Přivítání
11:30 MLS (Malý lidový soubor)
12:00 Posvícenský oběd
13:00 Zahraniční okénko - The Rebel Pipers
13:20 Chodské riskuj
14:00 MLS
14:30 Slunéčko – vystoupení ZUŠ Kolín
14:40 Zahraniční okénko – The Rebel Pipers
15:00 Módní přehlídka
15:20 Chodský pes
15:30 Čertovské hromování – pohádka pro děti
16:15 MLS
17:15 Losování tomboly
19:30 Posvícenská zábava - Trampoty
Uvedené časy jsou pouze orientační. Kromě průvodu obcí je celý program nachystaný do zahrady
Vébrovy restaurace. V případě deštivého počasí se přestěhujeme do sálu. Vstupné na odpolední
program je dobrovolné, vstupné na posvícenskou zábavu je 50 Kč za osobu. Posvícenský oběd a
občerstvení bude zajišťovat Catering Vodní svět – k obědu bude kačenka se zelím (a dostane se na
všechny, bude-li zájem), ale bude možné ochutnat i krajové speciality jako je domažlický vrabec,
chodské kyselo nebo báč (bramborák). Pivo bude točit kromě cateringové firmy také místní soukromý
pivovar Svatý Ján. Už teď se na Vás na všechny těšíme.
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Soutěž o nejkrásnější chodský koláč
Chodské koláče jsou krásně a rozmanitě zdobené, je škoda nevyužít šikovnosti našich hospodyněk a
nevyhlásit soutěž o nejkrásnější chodský koláč. Koláč (ideálně zabalený do potravinářské folie), prosím,
přineste do 14 hodin v den posvícení do areálu Vébrovy restaurace a odevzdejte společně se jménem
soutěžícího u stolečku, kde se bude prodávat tombola. Hodnocení bude anonymní a bude vyhrávat
hlavně fantazie, takže se směle mohou účastnit i naše nejmladší hospodyňky, které se kynutého těsta
z neznámého důvodu obávají … Udělejte si z posvícení výjimečný den v roce a pusťte se do chodských
koláčů (na kachnu přijďte s rodinou k nám). Rodina si šmákne, Vy si šplhnete a ještě můžete vyhrát
kuchařku s chodskými recepty, kterou máme připravenou pro autorku nejkrásnějšího koláče.
Recept na pravé chodské koláče
1 kg polohrubé mouky
200 g moučkového cukru
60 g droždí
250 g másla
10 g soli
6 žloutků

20 g vanilkového cukru
2 lžíce rumu
asi 400 ml vlažného mléka
mandle (loupané a na plátky pokrájené)
rozinky na ozdobení (namočené v rumu)

Tvarohová náplň
1,5 kg tučného měkkého tvarohu
3 vejce
250 g moučkového cukru
5 lžic rumu
Tvaroh smícháme se žloutky, cukrem a rumem,
na závěr lehce vmícháme ušlehaný sníh.
Povidlová náplň
400 g švestkových povidel
4 lžíce rumu
mletá skořice
Pokud jsou povidla příliš hustá, nejprve je
rozředíme horkou vodou, poté rozmícháme
s rumem a dochutíme mletou skořicí.

Maková náplň
200 g jemně umletého máku
250 ml mléka
2 lžíce rumu
2 lžíce medu
1 lžíce cukru
1 vanilkový cukr
4 čerstvě natlučené hřebíčky
Mletý mák za stálého míchání svaříme
s mlékem, moučkovým a vanilkovým cukrem a
medem, nakonec okořeníme tlučeným
hřebíčkem. Konzistence máku by měla být
vláčná, vhodná ke zdobení.

1. Droždí necháme v troše vlažného mléka s trochou mouky a cukru vzejít.
2. Do mísy prosejeme mouku, přidáme žloutky a všechny suché přísady. Máslo rozpustíme, smícháme
s mlékem a společně s kváskem a moukou zaděláme vláčné těsto. Důkladně propracujeme tak, aby
bylo lesklé a na povrchu se tvořily bublinky, přikryjeme jej utěrkou a necháme kynout asi dvě hodiny.
Během kynutí těsto pak dvakrát lehce promísíme.
3. Zatímco těsto kyne, připravíme si náplně na koláče.
4. Vykynuté těsto pak rozdělíme na malé bochánky (10 až 12 ks) a na připravených pečících papírech o
průměru cca 25 cm vymačkáme rukama nebo vyválíme speciálním válečkem koláč, a to od středu
ke kraji, který ponecháme trochu vyšší. Okraje koláče natřeme rozšlehaným vajíčkem.
 Dolské koláče: na střed navršíme tvarohovou náplň, kterou rozetřeme po celé ploše.
Na uhlazeném povrchu kreslíme povidlovou a makovou náplní různé ornamenty (cca 0,5 cm
silné). Dolské koláče hned po upečení poléváme kysanou smetanou smíchanou s trochou cukru
a rumu a cukrujeme směsí moučkového a vanilkového cukru. Smetana a cukr vytvoří na koláči
sladkou vrstvu, která jej udržuje dlouho vláčný.
 Domažlické koláče zdobíme v pruzích, kdy mezi makovou a povidlovou náplní přijde vždy náplň
tvarohová.
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Povrch koláčů zdobíme pokrájenými mandlemi a rozinkami namočenými v rumu a pečeme v dobře
vyhřáté troubě dorůžova. Mám je vyzkoušené, chutnají báječně, stačí dělat z poloviční dávky.
A komu se nechce péct koláč doma, může ho vyhrát, když správně odpoví na:
Chodská hádanka

Jel pán cestou a přijel k divči, ta pásla husy. „Divčičko, kolipa’ máš v tom hyjně husí?“
Divčička se podívá na pána poudá: „Já nevím! Hale naše máma říká, dybych jich míla eště
jednou tůlik, a půl tůlik a štvrt tůlik bez šesti, že bu jich bulo kopa.“
Pán si to spočítal a bul spokojenyj. Spočtite si to teký a povězte, kolik míla divče husí.
PS. Odpovědi posílejte spolu se jménem a příjmením do 15. září na oupolepy@obecpolepy.cz nebo
SMS na tel. 722 937 844. Pokud se sejde více správných odpovědí, budeme výherce chodského koláče
losovat v průběhu posvícení.

Kulturní a sportovní akce
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 14. 10. Nákupní Polsko - přihlášky na tel. 722 937 844, místní 150 Kč, přespolní 200 Kč
 21. 10. BUBU fóry a příhody aneb Co kamery nevidí – beseda se Zuzanou Bubílkovou
Ve Vébrově restauraci od 18 hodin

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
PROGRAM NEBOVIDSKÁ TVRZ 2017
28.7.2017 19:00 Malý princ
28.7.2017 po 21:00 Všechno nebo nic
11.8.2017 19:00 Tajný život mazlíčků
11.8.2017 21:00 La La Land
26.8.2017 Fesťák na tvrzi – již 3. ročník (vystoupí kapely Znouzectnost, Visací zámek revirvál, Kozičky
... a další)
8.9.2017 divadlo na tvrzi: předpremiera hry Drakula v podání divadelního spolku Mrsťa Prsťa Kouřim
Za spolek Nebovidská tvrz se na všechny těší Lucka Doušová

Společenská kronika
V červenci a v srpnu slaví své životní jubileum tyto naše sousedky:
86. narozeniny paní Eva Varhánková
70. narozeniny paní Iva Krásná a paní Jiřina Štusová.
Přejeme oslavenkyním 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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