Číslo IV
Duben 2007

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V dubnu slaví:
paní Hana Hrušková 70. narozeniny a
paní Miloslava Černohorská 75. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Kulturní komise a obecní úřad děkuje paní Anně Adamcové za sponzorský dar. Pro děti na
karneval darovala sojové suky.

Informace Obecního úřadu Polepy
Odpadkové koše
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o umístění dalších odpadkových košů v obci – u polní
cesty ke Kolínu, u dětského hřiště, u fotbalového hřiště poblíž šaten pro fotbalisty, na
křižovatce ulic V cihelně a Pašinecká. V současné době již obec má rozmístěné odpadkové
koše na všech autobusových zastávkách a u hospody.
Humanitární sbírka
Ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov organizují p. Civínová, p.
Vnoučková a p. Králová humanitární sbírku, která proběhne v pátek 20.4. od 17-19 hod. a
v sobotu 21.4. od 9-12 hod. v bývalé prodejně potravin.
Darovat můžete:
 letní a zimní dámské, pánské a dětské oblečení
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
 funkční domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky

Všechny věci zabalte, prosím, do igelitových pytlů či krabic tak, aby se při transportu
nepoškodily. Ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky bohužel nemohou být
přijaty z ekologických důvodů.
Pochůzka obcí
Zastupitelé se rozhodli zopakovat pracovní pochůzku obcí z podzimu loňského roku, aby
zjistilo závady a nedostatky na veřejných komunikacích a prostranstvích po zimě.
Pochůzka se uskuteční v úterý 17.4. a začne v 1715 hodin u obecního úřadu a trasa vede
Masarykovou ulicí směrem ke Kolínu, Zelenou, Severní a Růžovou ulicí zpět k OÚ, dále
Masarykovou do ulice Dlouhé a V řadovkách. Pokračovat bude Sportovní nejprve
k dolnímu mlýnu a potom zpět Potoční až ke kapličce, dále Masarykovou ulicí k
Dostálově zahradě a zpět do ulic Nové, V cihelně, Pašinecké a Zahradní, kde pochůzka
skončí. Zájemci se k výpravě mohou připojit. Ostatní obyvatelé mají možnost své
připomínky „sdělit přes plot“ nebo „zavolat z okna“.
Čarodějnice
Pokud někdo z občanů nechce platit za štěpkování a má ještě větve
z jarního řezu stromů a keřů, které potřebuje zlikvidovat, může je
dovézt k tenisovému hřišti u rybníka, budou využity k pálení
čarodějnic. Pálení čarodějnic u rybníka a sousedské popovídání je pro
všechny občany.
30. dubna budou polepští fotbalisté pálit čarodějnice také u
fotbalového hřiště. Kdo si přinese špekáčky, může si je opéct, kiosek
bude otevřen. Fotbalisté přislíbili, že nebudou rušit noční klid.
Jednou větou ...
• V sobotu 14.4. proběhne sběr železného šrotu, který organizují polepští fotbalisté.
• Pokud bude někdo z občanů prodávat kovový odpad či jiné suroviny a nebude
potřebovat potvrzení pro vlastní potřebu, prosíme, aby nechal napsat doklad na
Obec Polepy. Získáme tak finanční příspěvek od firmy EKOKOM do našeho
rozpočtu.
• Obec podala žádost o dotaci na obnovení porostu v třešňovce u rybníka.
• Na žádost obce byla provedena kontrola měření rychlosti vozidel projíždějících
obcí. Upozorňujeme občany, že kontroly se budou opakovat i v budoucnu.
• Termín pro zaplacení poplatků za popelnice a psy je konec dubna 2007. Kdo
neobdržel složenku, může si ji vyzvednout na OÚ v době úředních hodin.
• Stále platí, že kompostéry si můžete vyzvednout na OÚ v době úředních hodin p.
Frenglové, tj. každé pondělí od 14-20 hod. a každou středu od 8-20 hod. Kompostér
a návod na jeho využítí obdržíte zdarma proti podpisu zápůjční smlouvy.
• Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u pana Jiruše, Nová ulice č.p. 78.
• Pokud má někdo z občanů otázky k zániku povolení odběru vody ze studně, o
kterém jsme široce psali v únorovém čísle, může využít bezplatné telefonické linky
ministerstva zemědělství 800 101 197.

•

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat ve středu 2.5.2007
v zasedací místnosti na OÚ. Program bude zveřejněn na obecních vývěskách a na
webových stránkách Polep. Těšíme se na Vaši účast.

Kultura
Akce, které již proběhly
17. března proběhl karneval pro děti. Sešlo se
celkem asi 30 masek. Další akcí pro děti bylo
malování velikonočních perníčků. Trochu nás
mrzelo, že kromě potomků členů kulturní
komise přišly jen 4 děti.
Naopak velmi úspěšnou akcí bylo „Setkání nad
talířem“. Při vaření nešlo jen o zeleninové
saláty, ale i o přípravu výrobků studené
kuchyně,pomazánky,sýrové rolády.Určitě se
k zeleninovým salátům se šéfkuchařkou paní
Jeníkovou vrátíme v červnu nebo v září. A pro
ty z Vás, kdo se nemohl zúčastnit, vkládáme
do tohoto čísla přílohu s recepty na pochoutky,
které nás paní Jeníková naučila.

A co pro Vás připravuje kulturní komise pro nejbližší dny?
Výstava sbírky motýlů
Určitě máte ještě v paměti oslavy 100 let trvání knihovny
v Polepech a s tím spojenou výstavu obrazů pana
Josefa Švarce. Slibovali jsme, že budeme
pokračovat v představování
osobností vesnice
našim
spoluobčanům.
Proto jsme oslovili
pana Jaroslava Hrušku,
jestli
by byl ochotný vystavit
svou
celoživotní sbírku motýlů i
pro občany
Polep, a on k naší radosti
souhlasil.
Výstava bude zahájena v neděli
29.4. od 14 hodin za účasti pana Hrušky a otevřena bude
do 17 hodin. K nedělní siestě se bude se podávat káva.

Další dny, kdy bude výstava zpřístupněná pro veřejnost, je úterý 1.5.,
neděle 6.5. a úterý 8.5. vždy od 14-17 hodin, po dohodě na obecním
úřadě možno i jinak.
Využijte tedy jedinečné možnosti a přijďte se podívat.
Výstavu organizuje kultruní komise ve spolupráci s knihovnou
bude doplněna výtvarnými dílky polepských dětí.

a

Zájezd do východních Čech
Kulturní komise pořádá v pátek 25.5.2007 autobusový zájezd pro naše spoluobčany
důchodového věku. Je naplánována trasa zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou,
lázně Bohdaneč (oběd a krátká procházka lázeňským městečkem), zámek Hrádek u
Nechanic (viz. dobová rytina) a odpoledne návrat domů . Na autobus a vstupné bude
vybírán příspěvek 20,- Kč pro občany Polep, pokud byste si s sebou chtěli vzít známé,
kteří v Polepech nebydlí, je příspěvek 50,- Kč. Oběd si hradí každý účastník sám Odjezd
autobusu bude z otočky autobusu v 8.00 hod .
Prosíme zájemce, aby se hlásili u paní Mačkové, tel. 604 987 341 do 25.4.2007, pojeďte
příjemně prožít páteční den, tyto památky jsou nově opraveny.
Dětský den – tajný výlet na Sázavu
Po letech, kdy bylo tradicí organizovat dětský den na
polepském hřišti, se kulturní komise rozhodla udělat
letos výjimku a v sobotu 2.6.2007 odveze děti na tajný
jednodenní výlet. Akce je určena pro všechny děti od 5
let do 16let, s mladšími dětmi mohou jet dospělí jako
doprovod. Pro děti je výlet zdarma, dospělý doprovod
si musí cestu vlakem zaplatit. Další podrobnosti
(odjezd, co si vzít s sebou a návrat) budou zveřejněny
v příštím čísle Polepských listů, keré vyjdou v polovině
května.
Přihlášky přijímá paní Mačková na tel. 604 987 341.

