Září 2017
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Kdo byl, viděl sám, kdo ne, přišel o další příjemný víkend. O čem se
zmiňuji? Přeci o našem posvícení. Na letošní rok připravila paní
místostarostka program v duchu chodského koláče. Chodská
kapela, chodské koláče, chodská keramika, spousta povídání o
chodském kraji a zvycích. A dopolední průvod dudácké kapely obcí
byl malou pozvánkou do Vébrovy restaurace, kde se vše
odehrávalo. Z tváří všech, kteří přišli, bylo znát, že program byl zase
vydařený a ani nepříliš přívětivé počasí neodradilo spoustu lidí od
návštěvy. Dokonce i vystupující kapely chválily atmosféru a přípravu
celého posvícení. Poděkováním pro hlavní organizátorku i ostatní
pomáhající byl potlesk hostů na závěr celé akce. Ani já si
neodpustím poděkovat Ireně Kučerové za její nasazení, s jakým
poslední půlrok vše připravovala.
Posvícení je za námi, nastává podzim, jen mi připadá, že nás nečeká
zima s odpočinkem, spíše naopak. Hlavní aktivitou, která se dotkne
nás všech, je zahájení výstavby splaškové kanalizace. Poskytovatel
dotace nám zkontroloval proces výběru zhotovitele, takže začátkem
října vše propukne. První etapou bude položení potrubí do Kolína,
takže bude omezený pohyb po polňačce. Harmonogram s dalšími
etapami jsem v době psaní „slova“ neměl k dispozici. Jakmile ho
získáme, budete informováni. Stále platí slib, že uspořádáme setkání obyvatel obce se zhotovitelem, na kterém se dozvíte nezbytné
informace, a bude dohodnut způsob řešení případných problémů.
Na výstavbu kanalizace na veřejném prostoru musí samozřejmě
navázat i stavby jednotlivých kanalizačních přípojek. Vzhledem k
tomu, že pro stavbu každé přípojky je třeba projektová dokumentace a stavební povolení, uvažujeme o tom, že bychom zájemcům pomohli s administrací jejich přípojek. To znamená, že žadatelem by byla obec, projektant by vypracoval společnou dokumentaci a podali bychom společnou žádost. Vše má jediný účel, a to
ušetřit Vám peníze, neboť společné řízení bude podstatně jednodušší,
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tedy i levnější. Průběžně se na nás obracíte s dotazy, kde vlastně bude kanalizace položena, kde se
budete napojovat, jestli se dostanete autem k domu, jak dlouho to bude trvat. Na obecním úřadu
máme k dispozici projektovou dokumentaci, do které můžete nahlédnout, abyste byli připraveni na
společné jednání se zhotovitelem. Po obci budou umístěny informační tabule, s kontakty na
pracovníky zhotovitele i technického dozoru, takže i v průběhu stavby budete mít možnost své otázky
pokládat těm nejpovolanějším osobám. Před instalací odboček k Vašim nemovitostem Vás bude
kontaktovat pracovník zhotovitelské firmy a upřesní s Vámi místo napojení. Zhotovitel i technický
dozor investora jsou společnosti s dlouholetými zkušenostmi z podobných staveb, takže se neobávám
zásadních komplikací a věřím, že ve finále budeme spokojeni.
Ještě se vrátím k posvícení. Zase se mi potvrdilo, že podobné akce přispívají nejen k pobavení, ale je při
nich čas i na setkání se sousedy a známými a k popovídání. Všichni jistě víte, jak dopadl polepský
fotbal. Po odchodu mecenáše do jiného klubu odhlásilo vedení klubu oddíl z fotbalové soutěže, takže
hřiště nyní osiřelo. Plány FK Kolín na jeho využívání se ukázaly jako vzdušné zámky některých jeho
funkcionářů, takže FK Kolín u nás nebude. O hřiště projevily zájem dva týmy hrající pivní ligu, které by
na hřišti během roku odehrály dohromady dvacet zápasů. Takže také žádné intenzivní využívání. Ale
velkou radost jsem měl, když ke mně při posvícení přišel jeden z místních fotbalistů s tím, že hodně
lidem v Polepech vadí, jak fotbal dopadl, že mají chuť fotbalový oddíl znovu probudit a hrát fotbal jen
pro radost, bez ambicí na zásadní úspěchy. Ačkoliv sám nejsem fotbalistou, nejsem ani fotbalovým
fanouškem, přesto bych byl rád, kdyby se podařilo udržet fotbalovou tradici v Polepech. Má-li kdokoliv
zájem se zúčastnit uvažovaného znovuzrození, ozvěte se „pozůstalým“ polepským fotbalistům,
případně nám na úřad. Věřím, že částka, která je každoročně vyčleněna na podporu fotbalu, z
obecního rozpočtu nezmizí a na hřišti bude znovu parta sportovců, kteří ji dokážou smysluplně využít.
Na konci svého slova Vám všem opět popřeji krásné babí léto, pohodu a hlavně pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
Je sobota 16. září, 22:25 – před chvílí jsme se vrátily s dcerou z tanečních. Jsem ještě plná dojmů
z dnešního posvícení. A tak rychle k počítači než to vyprchá nebo to překryjí nové a ještě novější
události a hlavně povinnosti … Děkuji:
 Především všem návštěvníkům posvícení, kteří se nezalekli škaredého počasí a přišli ochutnat
alespoň část z našeho programu. Vždyť právě pro ně jsme to všechno připravovali.
 Za všechny finanční příspěvky ať už z dobrovolného vstupného, z prodeje tomboly a koláčů
nebo dražby ponožek 
 Všem sponzorům – jmenovitě VSK Kolín, AW COOL, TPCA prostřednictvím zaměstnaneckého
grantu p. Šmikmátora, Klubu pánů z Ponožkovic, POLINE a Kadeřnictví do domu paní Lucie
Vnukové. Bez jejich finančních a věcných příspěvků bychom program posvícení a tombolu měli
podstatně chudší (anebo výrazně dražší).
Díky moc ještě jednou.
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Všem sousedům, kteří nám pomáhali stavět stany a pódium, všem, kteří se podíleli na výzdobě
a přípravě areálu. Omlouvám se, že nejmenuji, ale bojím se, že bych na někoho zapomněla, a to
by mne moc mrzelo. Poděkování patří také paní Czankové a panu Linhartovi, kteří odvedli velký
kus práce při úklidu Vébrovy restaurace i zahrady. Děkuji také dětem, které „napekly“
na výtvarném kroužku pod vedením paní Martiny Koutové koláče umístěné nad podiem.
Všem sousedům, kteří darovali opravdu velkou tombolu – nesmírně si toho vážíme. Ne proto,
že na tom obec ušetřila, ale proto, že je dobře, že se chcete bavit, že si to chcete užít i pro ten
úžasný pocit z obdarování.
Všem účinkujícím, kteří k nám přijeli (někdy i z daleka) – snad to nebylo jen pochlebování, když
říkali, že se jim u nás líbilo. To je pro nás moc příjemná pochvala a velmi si toho považujeme.
Pro mne osobně to byla obohacující setkání s mnoha zajímavými lidmi. Úžasné.
Paní učitelce Zuzaně Filipové, která s dětmi ze ZUŠ Kolín připravila krásné vystoupení a rodičům
dětí, že je ve vystoupení podpořili a do Polep přivezli.
Své přítelkyni Haničce a jejímu příteli „Chodovi z Ústí nad Labem“, kteří neváhali a podpořili
naše posvícení tím, že sehnali a dovezli pravé chodské koláče, po kterých se jen zaprášilo.
Paní Abrahámové za zapůjčení výzdoby do oken.
Přespolním, kteří se nebáli výzev – Martinovi Fialovi za vyluštění chodské hádanky a Ing.
Novotné z Červených Peček za nádherné chodské koláče, která od nás také právem získala
chodskou kuchařku.
Všem dobrovolníkům, kteří se neberou vážně a umí si ze sebe udělat legraci – soutěžícím ve hře
„Chodské riskuj“ i těm, kteří našli odvahu a předváděli na módní přehlídce ponožky od Klubu
pánů z Ponožkovic. Super.
Že jsem mohla na polepském posvícení přivítat „staré známé“ – paní Zrůstovou ze Zámecké,
paní Kubínovou, která u nás vedla (a zase povede) kurzy paměti, paní Doušovou z Nebovidské
tvrze … nejsem feministka, ale proč tu mám jen samé ženské? 
Panu starostovi za zajištění technické stránky posvícení (stany, úklid a zvučení).
Všem za slova uznání a chvály. Příprava programu trvala od února, v čase se průběžně program měnil podle toho, co jsem kde nastudovala a viděla a podle toho, jaké účinkující se mi podařilo oslovit.

Informace Obecního úřadu Polepy
Slavnostní otevření zrekonstruovaného splavu
V úterý 1. srpna byl za účasti zhotovitele slavnostně otevřen zrekonstruovaný splav. Přestože byl
horký podvečer, sešlo se u horního splavu několik desítek zájemců a patriotů. Především děti neváhaly
a bosky se brodily chladnou vodou Polepky. Rodiče a prarodiče se raději občerstvili balenou vodou
nebo pivem či chlebíčky, které zajistil zhotovitel. Radostná atmosféra z dobře vykonané práce byla
protkána i živou hudbou.
K potěšení místních i přespolních byl na splav umístěn vodník Vavruch, který měl nad splavem
dohlížet. Píši v minulém čase, protože vodník Vavruch s námi bohužel nestihl oslavit ani svůj první
měsíc. Těsně před tím ho totiž někdo ukradl.
Obec zpracovává strategický rozvojový plán na příštích 10 let
Minule jsme vás informovali o tom, že si obec nechala zpracovat strategický rozvojový plán Polep
na příštích 10 let. A protože nás zajímá i Váš pohled, dali jsme Vám možnost říci nebo napsat nám, co
by podle Vás obec měla postavit, opravit, nebo zrekonstruovat. Na e-mail ani do poštovní schránky
jsme žádné náměty nezískali, ale na facebooku se k tomuto tématu rozeběhla (až na výjimky)
konstruktivní diskuze. Velmi mne těší, že se do ní zapojili i velmi mladí lidé.
Co byste řešili, kdybyste byli na pozicích zastupitelů? Mnoha lidem chybí prodejna potravin, nebo
nějaká večerka. Řadě lidí se nelíbí prázdný a zarostlý rybník a volají po opětovném napuštění.
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Klikačka
To není název nějaké hry, ale pracovní pojmenování modulu webových stránek, které zobrazují na
koláčových grafech čerpání rozpočtu na jednotlivé kapitoly. Klikáním se můžete dostat do různé
úrovně podrobnosti. Proto klikačka. Grafy najdete v menu ÚŘAD pod položkou Rozpočet (je úplně
poslední). Prohlížet si můžete jak příjmy, tak i výdaje.
Co nám to vyrostlo u potoka?
Přesně tak se zeptala na FB jedna paní. Co? Nám někde něco vyrostlo? Poprosila jsem o nějaké bližší
informace. Paní byla sdílná a ochotná – poslala mi fotky. Už jsem sice získala nějakou představu, co
nám a kde vyrostlo, ale účel jsem nedokázala určit. Nezbývalo než prozkoumat objekt samotný. Na
místě jsem zjistila, že se jedná o kovový sloup s anténou a solárním článkem ukotvený přímo do
betonového břehu zregulované Polepky. Na sloupu je upevněno válcové zařízení, které je
nasměrováno nad hladinu Polepky. Aha, asi snímač hladiny a solár jako napájení pro přenos dat …?
Musím to někde zjistit. Moji domněnku potvrdili úředníci na odboru životního prostředí v Kolíně asi po
5 telefonátech s různými lidmi – Kolín získal dotaci a provádí protipovodňová opatření. Takže hladina
Polepky bude hlídaná. Teď se jen domluvit, abychom mohli získaná data využívat i my v Polepech.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. listopadu u polepské hasičárny. V době mezi
9:30 a 10:30 budete moci odevzdávat zbytky barev, ředidel a olejů, hadry od oleje, olejové filtry,
motorové a převodové oleje, brzdovou kapalinu, nespotřebované postřiky k hubení hmyzu a chorob
rostlin, nespotřebované chemikálie a čisticí prostředky. Ve stejný den a ve stejnou dobu proběhne i
odběr elektroodpadu, kde můžete odevzdat domácí spotřebiče (fény, pračky, ledničky, televizory,
rádia, mikrovlnky a další), dále baterie a monočlánky, akumulátory, zářivky a výbojky.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude na křižovatce za hasičárnou přistaven v pátek 11. listopadu,
v řadovkách nad dětským hřištěm bude kontejner přistaven o týden později ráno v sobotu 18. listopadu.
Do těchto kontejnerů patří nepotřebný nábytek (budeme rádi, když nám dáte vědět, některé kusy např.
sedacího nábytku bychom použili i ve Vébrově restauraci), podlahové krytiny a sanitární technika.

Jednou větou ...





Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
ze zářijového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka zářijového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 14. října. 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. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10.
 Papír – každý pátek – 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 3. 10.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa (týká se všech svozů, tj. jak známek
na 26 týdnů, tak známek na 36 týdnů) - 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11.; 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 29. 9., 13. 10., 27. 10.
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 NOVĚ – pytlový svoz vytříděného plastu, papíru, nápojových kartonů, plechovek a
jiného kovového odpadu, drobného elektrozařízení a jedlého oleje a tuku od Vašeho
domu – mimořádně v úterý 26. 9. (jako kompromis mezi původně avízovaným
čtvrtkem 21. 9. a čtvrtkem 5. 10.); následující svoz ve čtvrtek 26. 10.

Třídění odpadů se vyplatí – odpadové účty
Výsledky prvního pytlového sběru plastů, papíru a dalších odpadů
Zástupci firmy ISNO IT, když u nás byli na besedě, mne předem upozorňovali, abych si nedělala iluze
– první svoz bývá slabota a odhadovali, že se sveze z celé vesnice tak 20 pytlů. Omyl! Bylo to
desetinásobně více.
Zvážit a zaevidovat 200 pytlů, krabic, balíků a nejrůznějších tašek mi tedy trvalo podstatně déle, než
jsem čekala. A také jsem navzpírala skoro 750 kg. Skoro tři čtvrtě tuny – tolik jste vytřídili odpadů. Za
to Vám všem patří velké poděkování. Pro upřesnění dodávám, že se jednalo o 383 kg papíru, 246 kg
plastů, 85 kg plechovek a jiných kovů, 23 kg elektroodpadu a zhruba 10 kg nápojových kartonů a oleje.
To svědčí o tom, že úroveň třídění je díky Vám v naší obci na vysoké úrovni (byť někteří zastupitelé
toto za žádný velký úspěch nepovažují, viz zápis ze zastupitelstva – budu moc ráda, když začnou psát
příspěvky do listů (bez ohledu na téma) i zastupitelé, několikrát jsem je o to žádala).
Pochvala Vám všem náleží za bezvadné značení – nikde nechyběl čárový kód a poctivě bylo připsáno
číslo popisné. Stejně tak nebyly problémy s tím, že by někdo nesešlapal plastové lahve.

TŘÍDĚNÍ zejména plastů a papíru DO PYTLŮ JE DOBROVOLNÉ.
Pokud nechcete třídit, můžete následující řádky přeskočit. V případě, že budete třídit a odpad
budete dávat i nadále do barevných kontejnerů, můžete, poděkování patří i Vám. My jen nebudeme
schopni určit, čí je to odpad a komu připsat eko body.
Dovoluji si uvést pár doporučení pro třídící domácnosti:
 Pytle, noviny i letáky, prosím, pevně svázat – když se rozsypou, nebudeme moci určit, čí je to
odpad a nezískáte eko body. Na svázání není vhodné používat lepicí pásky, vhodnější je
provázek.
 Noviny, časopisy a letáky, prosím, nedávejte do pytlů – jsou moc těžké a pytle se pod takovou
tíhou trhají. Pytle používejte jen na drobný papírový odpad, jako jsou sáčky a krabičky od
potravin, účtenky z obchodů, …
 Do papíru nepatří kapesníky ani jiné hygienické potřeby, ruličky od toaletního papíru a obaly od
vajec! Takové pytle budou „diskvalifikovány“ z hodnocení (vyjmenovaný odpad patří do
komunálního odpadu, protože papírové vlákno se dá recyklovat jen 7x a tyto výrobky jsou tím
posledním, sedmým životem papírového vlákna …)
 Nápojové kartóny ideálně dávejte do nějakého menšího pytle, popřípadě do pytle společně
s plasty, ale před tím je nechte řádně vykapat, jinak znečistí veškerý obsah pytle a pytel v tomto
případě opravdu zapáchá.
 Podobným způsobem můžete třídit i kovový odpad – plechovky bez zbytků jídla a nápojů a
víčka od jogurtů dávejte také do malého pytle nebo do již použité igelitky označené čárovým
kódem.
Pro ilustraci uvádíme na následující stránce bodové hodnocení jednotlivých druhů odpadů
s váhovým limitem. Váhový limit je třeba respektovat, je naprogramovaný firmou na odpadových
účtech a vychází z dlouhodobých zkušeností. Při sbírání eko bodů musíme mít na paměti, že i pytle jsou
vlastně odpadem a každé jejich zvážení také něco stojí. Rozumné je tedy pytle odevzdávat ke svozu
opravdu PLNÉ. I když se vám zdá pytel s plasty už plný, lze jej ještě zmáčknout a trochu odpadu přidat.
Na odpad, kterého máte menší množství (kovy, nápojový karton), prosím, použijte již nepotřebnou
igelitku, nebo menší pytel, který doma dáváte do odpadkových košů. Označte čárovým kódem a pří5

padně připište číslo
popisné. Takto ho
Balík
5 kg a více
0,2
můžete směle odloPapír
Balík
5 kg a více pouze tiskoviny
0,1
žit v den svozu před
pytel 120l
5 - 10 kg
0,4
dům. I u těchto koVolně
např. bedýnka
0,2
modit je třeba doVolně
polystyren
1,2
držet případný váPlast
pytel 120l
polystyren
1
hový limit, viz
pytel 120l
2,5 - 4,5 kg
1
tabulka.
Velmi často se
Nápojový karton
taška, vlastní pytel 1 kg a více
1
mne
ptáte, kam
taška, vlastní pytel
0,5
Plechovky
patří např. obaly od
pytel 120l
5 - 10 kg
0,5
instantních poléDrobný elektroodpad taška, vlastní pytel
0,5
vek, či zda smíte
1,5 kg a
dávat
plastové
Jedlé oleje a tuky
PET láhev
více
0,5
láhve od oleje do
plastů. Zásada je: odpad třídím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud se stane, že došlo
k chybě, je pořád lepší, že půjde odpad do spalovny a neskončí někde na skládce.
Druh

Typ

Množství

Složení

Ekobody/kg

Bonusy nezískáváte jen za třídění …
… ale také za snižování množství odpadů – např. že neodebíráte reklamní letáky, nekupujete balené
vody či kompostujete bioodpad na vlastní zahradě. A další bonusy přibudou v následujícím roce po
evidenci množství komunálního odpadu – bonusy za efektivní využívání nádob, kdy se bude
vyhodnocovat objem vytříděného odpadu v porovnání s komunálním odpadem. Jednou z podmínek je
vyplnění jednoduchého odpadového dotazníku na Vašem odpadovém účtu. Kdo nemá přístup na
internet, může odpadový dotazník vyplnit na úřadě.
Inventura stanoviště
V případě, že ve Vaší domácnosti jsou přihlášeny k trvalému pobytu osoby, které se v Polepech
vyskytují jen o víkendech či jen na Vánoce, je možné toto zaevidovat: najděte si v Inventuře stanoviště
osobu, která v Polepech bydlí jen někdy, na konci řádku je nabídka Editovat osobu (modrý čtvereček s
„E“). V políčku Trávený čas na stanovišti změníte podle nápovědy koeficient na 0,5 nebo 0.
Dále Vás program upozorňuje, že k Vašemu stanovišti není přiřazena nádoba – tohoto upozornění si
nemusíte všímat. Je to z toho důvodu, že projekt začínáme uprostřed roku, abyste si mohli něco bodů
naspořit, a zatím se svoz směsného komunálního odpadu neeviduje. Evidence začne až na počátku roku 2018. Do té doby budou Vaše nádoby opatřeny čárovým kódem a počítačově propojeny s Vaším
stanovištěm (domácností, či domem). Pak už se Vám nebude informace o chybějící nádobě zobrazovat.
Jsem chalupář nebo tu nemám trvalé bydliště a chci také třídit …
… v takovém případě, kontaktujte místostarostku (tel. 722 937 844, nebo e-mail
oupolepy@obecpolepy.cz) – zařídíme pro vás také odpadový účet, kde budete moci střádat své eko
body jako každý jiný.
Nejen třídění do pytlů je pro obec přínosem
Při sběrech drobného kovového odpadu a papíru (novin, časopisů a letáků) bylo do sběru zatím
odevzdáno celkem skoro 1 300 kg odpadů, z toho bylo železa 1 060 kg, hliníku 85 kg, mosazi, zinku a
mědi celkem 5,2 kg a papíru 149 kg. Celkový příjem do obecní pokladny dosáhl téměř 6 tis. Kč. Jedná
se o údaje bez započítání pytlového sběru.
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Kulturní a sportovní akce
Trénování paměti – Mozkový jogging II
Ve středu 4. října od 15 hodin začíná volné pokračování jarního kola trénování paměti. Kurzy budou
trvat opět přibližně 1,5 hodiny a scházet se budeme ve spolkové místnosti na OÚ. Pokud jste se
z nějakých důvodů jarních kurzů nezúčastňovali a nyní byste se rádi zapojili, tak je to samozřejmě
možné. Jarní a podzimní část na sebe příliš nenavazují. Kurz bude mít 6 lekcí a končit bude ve středu 8.
listopadu. Není věkově ani jinak omezen. První půlka kurzu bude věnována myšlenkovým mapám (metoda vhodná i např. pro školáky, či dospělé, kteří se s dětmi učí doma) a druhá polovina se bude věnovat spolupráci levé a pravé hemisféry (logika, fakta, čísla versus tvořivost, fantazie, umění, intuice).
Co se týče kurzovného, tak nezdražujeme. Celý kurz (6 lekcí) stojí 120,- Kč na osobu. Kdo by chtěl
přijít jen na některé vybrané téma, tak je to také možné. V tom případě je poplatek 50,- Kč za lekci.
Přihlašovat předem se nemusíte, stačí až v den konání první lekce, kde se přihlásíte u paní Lhotákové a
zároveň uhradíte poplatek.
Nákupní Polsko
Stále poptávaný zájezd do Polska do lázeňského města Kudowa Zdrój se uskuteční v sobotu 14. října
2017. Odjezd autobusu je z otočky autobusu v 7 hodin, návrat kolem 15. hodiny, cena pro místní 150,Kč/osobu, pro přespolní 200,- Kč/osobu. S přihlašováním, prosím, neváhejte. Autobus je už z více než
poloviny zaplněn. Přihlašovat se můžete na OÚ telefonicky na čísle 321 725 362, nebo e-mailem na
oupolepy@obecpolepy.cz, případně SMS zprávou na tel. 722 937 844 u p. Kučerové.
BUBU fóry a příhody Zuzany Bubílkové aneb Co kamery nevidí
Tak vzácnou návštěvu jsme v Polepech dlouho neměli. Nenechte si ujít příležitost setkat se
s legendární novinářkou, publicistkou, moderátorkou a první dámou české politické satiry. Zuzana
Bubílková Vám prozradí mnoho zajímavého ze zákulisí pořadu Co týden dal, ale i příhod, které zažila
s Miloslavem Šimkem na cestách za diváky nebo při natáčení pořadů S politiky netančím a Politické
harašení. A je ochotná odpovídat na dotazy z publika, takže si můžete připravit otázky.
Beseda humorného povídání, vzpomínek a příhod s paní Zuzanou Bubílkovou se uskuteční v sobotu
21. října od 18 hodin ve Vébrově restauraci. Rezervaci vstupenek do prvních řad se sezením na židlích
v ceně 75,- Kč můžete provádět e-mailem (oupolepy@obecpolepy.cz) nebo SMS na tel. 722 937 844
(p. Kučerová). Počet míst je omezen, tak neváhejte. Ostatní vstupné se sezením na lavicích v ceně 50,Kč není nutné rezervovat.
Paní Bubílková má ráda kávu s mlékem. Chtělo by to něco k tomu, že? Pochlubí se některá
z hospodyněk svým uměním a přinese paní Bubílkové nějaký domácí koláč, dortík, roládku či řez?
Výtvarný kroužek pro děti
„Zveme všechny děti, které rády kreslí, malují a tvoří, do výtvarného kroužku. Scházíme se ve čtvrtek
od 17 hodin ve fitku vedle hospody."
Martina Koutová
Připravujeme
10. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
26. 12. Polepské vánoční zpívání
31. 12. Silvestr ve Vébrovce s živou hudbou (hrát bude Tomáš Holoubek a zpívat zpěvačka Karolína)

Naši čtenáři nám píší …
K zamyšlení ....
… na oslavu životního jubilea dříve přišli sousedé posedět, dnes na Vás pošlou policii ...
(jméno je nám známo - autor si však nepřál být zveřejněn)
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PS. Bohužel obec s tímto nemůže nic udělat, vše je na Vaší ohleduplnosti a toleranci sousedů. Pokud
pořádáte doma oslavu a budete po desáté hodině večer hlučnější, může se Vám stát, že bude
rozzlobený soused volat policii … Za sebe si dovolím dodat: Buďme trochu tolerantní. Nevolejme policii
hned ve 22:01, pokud se nejedná o opakované narušování nočního klidu ve smyslu každý týden a hluk
se pohybuje v určitých mezích … Narozeniny se přece neslaví každý týden.
Ohlednutí za svátkem sv. Cyrila a Metoděje v polepské kapličce
Byl jsem aktivním účastníkem zmiňované mše svaté, která je kulturní tradicí této obce. Tito dva
bratři z řecké Soluně nám přinesli písmo svaté napsané slovanským jazykem a tím i vzdělání. První
abeceda, kterou vytvořil Konstantin (Cyril) zvanou cyrilice, dala základ azbuce.
Poděkování za tuto akci učinila v Polepských listech paní místostarostka Ing. Irena Kučerová.
Souhlasím s tímto článkem, ale není úplný. Tuto akci připravili se starostou Ing. Rostislavem Vodičkou
sami. Neviděl jsem, kdo ty lavice, židle a zvukovou aparaturu přinesl. Zato jsem viděl, že je uklízeli zase
zpátky s pomocí několika účastníků zpátky do hospody. Možná si řeknete: „No a co,“ jsou placení
z obce, ale pochybuji o tom, že to mají v náplni práce. O to je tato zásluha cennější, neboť se jedná o
ateisty. V mých očích mají můj obdiv a vřelý dík za tuto akci.
Jaroslav Groust, Grunta
V zájmu spravedlnosti je třeba dodat, že materiálně vše zabezpečoval pan starosta, včetně
občerstvení, je to tedy poděkování jemu. Jak psal pan Chroust, jsem ateista. A v mnoha situacích a
církevních zvycích nevím, jak se správně chovat. Přesto pro mne byla mše okamžikem zastavení v naší
uspěchané době, časem, kdy se člověk může zamyslet nad našimi tradicemi a evropskou kulturou, o
které mluvil Mgr. Nerad. A jeho slova ve mně vzbuzují otázku: „Jsme schopni, a hlavně ochotni
zachovat naše tradice a zvyky pro naše děti a vnoučata?“
Polepské posvícení
V sobotu 16. září 2017 jsem se zúčastnil tradičních oslav Polepského posvícení ve znamení
chodského koláče, které se konalo v areálu Vébrovy restaurace. Velmi povedená akce :-). Pěkná organizace akce, chodská kapela z Plzně a dudácká kapela a v neposlední řadě tradiční chodské koláče, které k regionu neodmyslitelně patří. V rámci posvícení si je bylo možno zakoupit. Je krásné, že se
dodržují tyto tradice a zvyky, které jsou součástí naší české kultury, na kterou jsme právem, hrdi.
Chodsko je národopisná oblast v Západních Čechách na hranici ČR a Německa. Poprvé jsem
Chodsko navštívil v srpnu 2001. Od té doby se sem rok co rok rád vracím, protože se jedná o krásný
kout naší české země.
Tomáš Dostál

Společenská kronika
V září slaví své životní jubileum tito naši sousedé:
88. narozeniny paní Anna Kolářová,
83. narozeniny pan Čeněk Hujíček
a 70. narozeniny paní Eva Šindelářová.
Přejeme 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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