Květen 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V krátkosti se Vám pokusím přiblížit aktuální dění v naší obci.
Zásadní aktivitou, která se bude dotýkat nás všech, je příprava splaškové kanalizace. Máme vydáno
pravomocné územní rozhodnutí a probíhá stavební řízení. Podali jsme žádost o dotaci ve výši šesti
milionů korun na stavbu výtlaku do Kolína. Ve druhé polovině roku podáme žádost o dotaci na
zbývající část kanalizace. Obec bude z dotačních prostředků a ze svého rozpočtu stavět hlavní řady, tři
čerpací stanice, výtlak do Kolína a to, co je pro Vás nejzajímavější, veřejné části domovních přípojek
včetně revizních šachet umístěných před hranicí pozemků s Vašimi nemovitostmi. Zbytek přípojky od
této šachty k domu je na každém z nás.
Předpokládáme, že bychom se s Vámi sešli začátkem června na společném setkání, kde se pokusíme
odpovědět na Vaše dotazy a ještě více Vám přiblížit budoucí stavbu.
Další, poměrně revoluční, změnou bude zavedení systému platby za odpad. Vzhledem ke složitosti
systému navštívíme s paní místostarostkou každou nemovitost a pokusíme se s Vámi vybrat
nejvhodnější variantu svozu odpadu a jeho platby.
Ve spolupráci s občanským sdružením Jihočeský institut celoživotního vzdělávání je v období od 1. do
4. června připraven kurz počítačové gramotnosti pro seniory. Bližší informace najdete uvnitř tohoto
čísla Polepských listů. Prvních nejrychlejších deset účastníků má možnost získat základní dovednosti.
Podle informací bude kurz zaměřen pouze na praktické užívání počítače.
Ve středu 13. května proběhla prezentace dvou skupin architektů, které se ucházejí o možnost
zpracovat studii uspořádání a úprav veřejného prostoru od silničního mostu na hlavní silnici až k
břízám před pivovarem Svatý Ján. Této akce se zúčastnili zástupci veřejnosti i čtyři zastupitelé a
rozhodování o tom, kdo bude tím pravým, bylo velmi těžké. Obě skupiny představily své vize a
předpokládané postupy a navrhovanou cenu za své dílo. Po ukončení prezentací všichni přítomní
diskutovali o tom, koho vybrat a došlo ke všeobecné shodě, že studii objednáme u obou uchazečů.
Poté vybereme tu, která se bude více líbit, a s jejími autory pravděpodobně navážeme spolupráci při
řešení dalších částí obce.
V neděli 10. května uspořádala paní knihovnice, Radka Chroustová, odpolední posezení ke Dni matek.
V podstatě se jednalo o již tradiční akci, ale částečně netradiční bylo její pojetí. Jako avizované
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překvapení jsem byl použit já, resp. moje recitace básniček pro maminky. Přes počáteční ostych jsem
se přeřekl pouze jednou a myslím, že přítomné maminky byly spokojené a nakonec jsme si i pěkně
popovídali. Měl jsem radost, že jsme stále schopní přemýšlet, jak se k sobě přiblížit i jinak, než pouze
podle vyjetých kolejí.
Pánové. Kulturní komise pro nás chystá "Den otců". Věřím, že se nenecháme zahanbit a ukážeme, že i
my se dovedeme sejít a bavit se netradičně.
Na závěr mi dovolte Vám všem opět popřát pevného dobrého zdraví a dobrou náladu.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
Ukliďme Česko, ukliďme svět, ale hlavně okolo Polep
V neděli 26. dubna se konala akce Ukliďme Česko, ukliďme svět, ale hlavně okolo Polep. Na naši
výzvu zareagovalo 18 dospělých a 5 dětí, v takovou účast jsme upřímně ani nedoufali, ale nesmírně si jí
vážíme a velice nás potěšila. Po opožděném příjezdu starosty (zúčastnění vědí) jsme se rozdělili na 2
party – první sbírala odpadky od mostku u Panské stráně až k obci a druhá zbývající úsek až ke
Kovošrotu. Mnozí z nás byli překvapeni, co všechno lze v přírodě nalézt. Kromě plastových a
skleněných obalů od čehokoli jsme našli čelní sklo z automobilu, jízdní kolo, asi 10 pneumatik různých
velikostí, sekerku nebo fén, celkem 2 plné multikáry. Jedna z účastnic to okomentovala možná hrubě,
ale poněkud výstižně slovy, že „některý lidi jsou prasata“.
Odměnou pro všechny byl gulášek a pivo nebo limo v hospodě u p. Peška. A nejstarší účastník
dostal na památku tričko pro „Stopaře odpadů“ s logem akce. Fotografie si jako obvykle můžete
prohlédnout na „rajčeti“.
Dovolte, abych na tomto místě jmenovitě poděkovala všem, kteří nám přišli pomoci uklidit kolem
Polepky (řazeno abecedně): p. Adamcová s kluky ze Zvonečku, p. Čech, p. Dlouhý, p. Hypeš, p.
Ledvinová, p. Liška, p. Kozlíková s dcerkou Verunkou, manželé Kučerovi, p. Kuncová, p. Svoboda
s dcerkou Rozárkou, manželé Stránští, p. Vodička, manželé Záhorovi s dětmi Filipem, Barčou a
Terezkou, která nás bedlivě kontrolovala z kočárku.
I. Kučerová
Slet čarodějnic a čarodějů
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili i těm, kteří nás finančně podpořili. Dále bychom chtěli
poděkovat paní, která si nepřeje být jmenována, za napečení dobrot pro čarodějnický raut a p.
Kozlíkové za „čerstvě nasekané Jeníčkovy prsty“ – obě dvě dobroty na slet darovaly - a v neposlední
řadě i všem organizátorům Sletu čarodějnic a čarodějů. Jmenovitě se jedná o Janu a Alenu
Procházkovy, Barču, Filipa, Lenku a Michala Záhorovy, starostovi p. Vodičkovi za technickou podporu,
p. Peškovi za zajištění občerstvení a p. Liškovi za fotodokumentaci. Fotografie z akce také najdete na
známé adrese na „rajčeti“.
I. Kučerová
Posezení při kafíčku a Den matek
Poděkování do třetice patří paní Radce Chroustové za zorganizování Posezení při kafíčku a oslavy
Dne matek, která se konala v neděli 10. května. Na první pohled drobné akce, ale i za nimi se skrývá
spoustu času, který byl přípravám věnován.
V této souvislosti děkujeme také paní Lence Záhorové a členům všech věkových kategorií jejího
amatérského tanečního kroužku za vystoupení. Přestože kroužek existuje poměrně krátkou dobu, našli
v sobě všichni odvahu předvést ostatním svou dosavadní práci. Děkujeme také Adélce Syřínkové
z Polep a Alžbětce Kvapilové z Velimi za profesionální taneční vystoupení.
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Velký dík patří i paní Michaele Sojkové za dárky od firmy AVON, které nám poskytla zdarma pro
zúčastněné na oslavu Dne matek.
Fotografie p. Lišky najdete opět na „rajčeti“ .
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Veřejná diskuze nad otázkami týkající se výstavby kanalizace
V dubnovém čísle Polepských listů jsme Vás vyzývali, abyste nám zaslali své dotazy týkající se
výstavby splaškové kanalizace. Do avízovaného termínu 27. dubna ani později jsme žádný dotaz z řad
obyvatel neobdrželi.
Chceme být i nadále otevření a podobně jako jsme diskutovali nad systémem odpadů, chceme
podobnou diskuzi uspořádat k problematice splaškové kanalizace. Pro společnou diskuzi s Vámi jsme
naplánovali termín v pondělí 1. června od 18:15 ve Vébrově restauraci a setkání se zúčastní také
projektant. Přijďte nám říci Vaše názory, problémy a připomínky.
I. Kučerová
Nebojte se počítače - Bezplatný počítačový kurz pro seniory
Chcete se naučit napsat na počítači dopis nebo si třeba vyhledat autobusové spojení? Je to
mnohem snazší, než by se mohlo na první pohled zdát! Obec Polepy využila nabídky Občanského
sdružení Jihočeský institut celoživotního učení a zve seniory v důchodovém věku k účasti na
počítačovém kurzu v rámci projektu „Senioři komunikují“ realizovaného Nadačním fondem manželů
Livie a Václava Klausových.
Bezplatný kurz bude probíhat přímo v Polepech ve spolkové místnosti, takže nebudete muset nikam
dojíždět, naopak lektoři přijedou za Vámi. Výuka bude probíhat v termínu od 1. do 4. června, každý
den 4 hodiny dopoledne v době od 9:00 do 13:00 hodin - volným tempem a s dostatečnými
přestávkami. Studijní materiály obdržíte také zdarma.
Kurz učí trpěliví lektoři s mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání dospělých. Výuka je
orientovaná čistě prakticky, její náročnost se průběžně přizpůsobuje potřebám i možnostem účastníků
– rozhodně Vás nečekají tedy např. dlouhé a nudné přednášky o nepodstatných rozdílech mezi výrobci
počítačů, ale výklad úplných základů jako zapnutí a vypnutí počítače, práce s myší, psaní a vytisknutí
jednoduchého textu, psaní e-mailu nebo vyhledávání informací na internetu.
POZOR! Kapacita kurzu je omezena na 10 účastníků! Přihlásit se můžete na obecním úřadu osobně
v době úředních hodin nebo telefonicky na tel. 321 725 362 nebo telefonicky přímo u organizátora
Mgr. Adamcové na 605 862 604 do 31. května.
R. Vodička
Webové stránky obce
S dodavatelskou firmou byl již dohodnut konečný grafický návrh nových webových stránek.
Místostarostka již absolvovala první polovinu školení na administraci stránek. Druhá proběhne v tomto
týdnu.
Předpokládaný termín spuštění stránek je do konce května. Do té doby prosíme o trpělivost a
shovívavost, děkujeme. Jakmile budou naše nové webové stránky převedeny na známou adresu
www.obecpolepy.cz, rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili na společném setkání. O termínu a
místě konání budete včas informováni obecním rozhlasem.
I. Kučerová

Jednou větou ...




Zastupitelé odsouhlasili úpravu autobusové otočky, resp. chodníku tak, aby bylo nastupování
do autobusu i vystupování z něj pro občany pohodlnější.
Na částečné financování úprav parčíku v řadovkách byla podána žádost o zaměstnanecký grant
TPCA. Bohužel v tomto měsíci projekt podpořen nebyl.
Zastupitelé schválili smlouvu o partnerství s MAS Podlipansko i výši členského příspěvku.
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Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2015 – viz zápis ze zasedání zastupitelstva.
Klíče od hřiště s umělým povrchem jsou k zapůjčení na obecním úřadě. V případě změny
uložení budete informováni.
Zákaz používání sběrného dvora v Jateční ulici pro občany Polep trvá.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu – 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6.
papír – každý pátek – 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6.
sklo – poslední pátek v měsíci – 29.5.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 9.6.
bioodpad – lichý pátek – 22.5., 5.6., 19.6.
I. Kučerová

Svoz odpadu a poplatky za něj
Kolik budeme platit za odpady v letošním roce?
Letošní „seriál o poplatcích za odpady“ se pomalu chýlí ke konci… Všechny níže uvedené informace
se týkají jen svozu směsného komunálního odpadu.
Zastupitelé na svém posledním zasedání odsouhlasili systém finančních příspěvků, který odpovídá
slibované slevě ve výši 35% pro dvoučlenné domácnosti a 65% pro jednočlenné domácnosti. Pravidla
pro poskytování finančního příspěvku jsou následující:
 O příspěvek mohou žádat jen vlastníci nemovitosti, v níž žijí jen osoby s trvalým pobytem v
Polepech a které nemají vůči obci žádné dluhy.
 Počet osob užívajících uvedenou nemovitost a likvidující společně odpad v rámci uvedených
sběrných nádob se počítá za celou nemovitost dohromady (nelze posuzovat situaci například
nahoře dcera s přítelem, dole rodiče jako 2 dvoučlenné domácnosti).
 příspěvek ve výši:
 1040,- Kč pro svoz 1x za 14 dní
 1436,- Kč pro svoz střídavý – v zimě týdně, od dubna do listopadu 1x za 14 dní
 2073,- Kč pro týdenní svoz
se poskytuje ročně jen v případě, kdy v dané nemovitosti žije a produkuje komunální odpad jen
jedna osoba.
 Příspěvek ve výši:
 560,- Kč pro svoz 1x za 14 dní
 773,- Kč pro svoz střídavý – v zimě týdně, od dubna do listopadu 1x za 14 dní
 1116,- Kč pro týdenní svoz
se poskytuje ročně jen v případě, kdy v dané nemovitosti žijí a produkují komunální odpad jen 2
osoby.
Řada z Vás si postěžovala, že je navržený systém složitý. Abychom Vám pomohli se orientovat
v sazbách poplatků pro letošní rok, přinášíme přehlednou tabulku. Jak se v ní vyznat?
Nejprve si musíte najít variantu, která odpovídá počtu osob, jež bydlí ve Vaší nemovitosti. Dále se
orientujete podle objemu vaší popelnice a zvolíte si frekvenci svozu, která Vám bude vyhovovat. Pro
ty, kteří třídí, dostačuje frekvence 1x za 14 dní, kdo topí pevnými palivy, zvolí kombinovaný svoz, kdy
se v zimě sváží komunální odpad 1x týdně a pro ty, co netřídí, nebo mají početnou rodinu, je vhodný
svoz 1x týdně.
Pokud bydlí v nemovitosti jedna, nebo dvě osoby, pokuste se určit podle výše uvedených pravidel,
zda se Vás týká poskytovaná sleva. Pokud se Vás sleva netýká, musíte si hodnotu příspěvku od obce
připočítat k ceně v posledním sloupci. Výslednou částku za letošní rok najdete v příslušném řádku,
který odpovídá zvolené frekvenci svozu a objemu nádoby. Částka je za celou domácnost (nemovitost).
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Počet
osob

1

2

3

4

5

Platba
1.
pololetí
275
275
275
275
275
275
550
550
550
550
550
550
825
825
825
825
825
825
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 375
1 375
1 375
1 375
1 375
1 375

Platba 2. Pololetí
Nádoba 110 nebo 120 litrů
kombitýdně novaný

1x za 14
dní

Nádoba 240 litrů
kombitýdně novaný

1x za 14
dní

1 595
1 105
800
2 485
1 720
1 240
1 595
1 105
800
2 485
1 720
1 240
1 595
1 105
800
2 485
1 720
1 240
1 595
1 105
800
2 485
1 720
1 240
1 595
1 105
800
2 485
1 720
1 240

Celkem

Příspěvek
obce
1 036
718
520
558
386
280
-

834
662
555
2 760
1 995
1 515
1 587
1 269
1 070
3 035
2 270
1 790
2 420
1 930
1 625
3 310
2 545
2 065
2 695
2 205
1 900
3 585
2 820
2 340
2 970
2 480
2 175
3 860
3 095

-

2 615

Nevyhovuje mi objem popelnice
Možná jste se nyní dostali do situace, kdy vám nevyhovuje objem nádoby. Zaznamenali jsme již pár
takových připomínek. V tomto případě můžete:
1) pořídit (koupit) popelnici s požadovaným objemem
2) vyměnit nádobu s někým ze sousedů (a případně se dohodnout na finančním vyrovnání) –
dohodnout výměnu sami nebo se přihlásit na OÚ u sl. Koubské na tel. 321 725 362, která tyto
požadavky bude shromažďovat do konce května a pokusí se zájemce o výměnu zkontaktovat.
Platby za popelnice
Vzhledem ke složitosti systému jsme se se starostou dohodli, že osobně navštívíme všechny
domácnosti a pomůžeme Vám případně se zorientovat v poplatcích. Každé domácnosti pomůžeme
vyplnit registrační list na nádobu a sdělíme konečnou částku, kterou budete v letošním roce platit za
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odpady. Zároveň budeme zjišťovat, s jakou četností využíváte popelnici na bioodpad, tedy jakou
budete požadovat známku – zda celosezónní či jednorázovou. Domácnosti budeme kontaktovat ve
večerních hodinách od začátku června.
Na základě vyplněného registračního listu pak budete moci částku uhradit buď bankovním
převodem na účet obce, nebo v hotovosti v době úředních hodin osobně u paní Lhotákové.
Známky na popelnice
Po uhrazení poplatku obdržíte známku na popelnici, kterou si na nádobu nalepíte na 2. pololetí.
Toto se netýká těch, kteří si budou kupovat pouze jednorázové známky v hodnotě 70,- Kč za jeden svoz
(chalupáři a důsledně třídící domácnosti).
Vzhledem k tomu, že svoz bioodpadu není pro občany zpoplatněn, bude kontrolován obsah
popelnic s komunálním odpadem, a pokud bude obsahovat biologicky rozložitelný odpad, nebude
taková popelnice, resp. její obsah, společností AVE odvezen.
I. Kučerová

Hospodaření obce
Informace kontrolního výboru - Náklady na opravu Vébrovy hospody (bez nákupní ceny)
r. 2012 220 200,- Kč
r. 2013 173 800,-Kč
r. 2014 7 077 045,-Kč
r. 2015
leden - březen 1 127 087,-Kč
Náklady na opravu hospody jsou celkem 8 708 132,-Kč (poskytnutá dotace 2 273 230,- Kč) s tím, že
konečnou částku na dokončení celé rekonstrukce nebo alespoň hrubý odhad potřebných finančních
prostředků, nebylo schopno minulé vedení obce blíže specifikovat. Rozsah prací, které je potřeba
dokončit a o kterých jste průběžně informováni, bude však v řádu milionů. Je proto nutné tyto náklady
průběžně sledovat a opravy provádět postupně a s rozumem. V obci není jenom Vébrova hospoda,
připravuje se rekonstrukce kanalizace a je nutné provádět i jiné opravy a úpravy, které budou sloužit
Vám spoluobčanům.
E. Kotlář
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Zájezd do Polska
Od zúčastněných bylo vybráno 4 500,- (jelo 14 místních a 12 přespolních), cena autobusu byla 7 500,Kč, doplatek z obecního rozpočtu 3 000 Kč.
 Ukliďme Česko, ukliďme svět, ale hlavně okolo Polep
Úklidové prostředky (pytle a rukavice) jsme obdrželi od celostátních organizátorů zdarma, náklady na
občerstvení v hospodě u p. Peška 1 471,- Kč. Odvoz sesbíraného odpadu provedla firma Povodí Labe
na svoje náklady.
 Slet čarodějnic a čarodějů
Na akci se sešlo 55 dětí a nespočet dospělých, náklady na občerstvení (buřty, chléb, hořčice a kečup,
šťáva, šuměnky, vody, bonbony) a materiál (kelímky, ubrousky, brčka) byly celkem jen 1 006,- Kč díky
štědrým dárcům ostatního občerstvení, na dobrovolném vstupném a příspěvcích na čarodějnický raut
jste nám přispěli celkovou částkou ve výši 1 820,- Kč. Vážíme si Vaší štědrosti, děkujeme a zároveň si
Vám dovolujeme sdělit, že tento výtěžek spolu s příspěvky vybranými na karnevale budou použity na
Dětský den, který se odehraje v duchu pohádky, a to 7. června.
 Oslava dne matek
Květina a občerstvení (zákusek, káva a chlebíček) dohromady stálo 1 560 Kč. Dárek (vzorky z AVONu)
věnovala p. Míša Sojková.
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 Posezení při kafíčku
Chlebíčky a cukroví opět zajistila a věnovala paní Chroustová, káva a další nápoje stály celkem 355 Kč.
 Cvičení a tvoření pro děti, tvoření pro dospělé
Kroužky zajišťují paní Záhorová a paní Chroustová zdarma ve svém volném čase. Materiál na tvoření
pro děti i pro dospělé hradí paní Chroustová ze sponzorského daru knihovně.
I. Kučerová

Z polepské historie
Na začátek května letos připadlo sedmdesáté výročí konce 2. světové války. V tomto čísle
Polepských listů tak přetiskujeme výňatek z Polepské kroniky, který se přímo dotýká místních událostí
z konce války…
„Vítězná armáda Ruska posílená dodávkami hlavně zbraní z Ameriky, nedala se již zastaviti a
v dubnu byla už na jižní Moravě a záp. Slovensku. Z našeho kraje stalo se válečné území. Jeden
vojenský štáb německý byl ubytován v cihelně v Červených Pečkách a spojen byl telefonicky kabely
vedoucí přes naši ves. Dne 4. května někdo tyto telefonické spoje přesekl a v malé chvíli přijelo do vsi
vojenské auto s ozbrojenými vojáky. Velitel čety za přítomnosti starosty obce Josefa Straky, začal
vyšetřovati, kdo to udělal. Nikdo však nevěděl. Hrozil zastřelení 30 občanů, pakli se nikdo nepřizná. Až
starosta namítl, že to mohl rovněž udělati jiný obcí procházející člověk. Po velkých hrozbách a zuření
kabel spravili a odjeli. To se již gestapo stěhovalo, jen několik nižších úředníků tam muselo zůstati.
Jeden z nich se pak u starého lihovaru zastřelil, jak uviděl první ruský tank. 9. května přijížděl první
ruský tank po silnici od Jihlavy ku Praze. Byli jsme se podívati u starého lihovaru. Dlouhý vlak
německého vojska přijížděl k nádraží a ruský tank současně po silnici. Z vlaku ozval se kulomet zřejmě
na tank. Ten klidně zabočil na pole, spustil hlaveň, jedna rána a z lokomotivy vyšlehl proud páry. Vlak
stál a nastal zděšený útěk. Ještě lepší ukázka, která potvrdila umění dělostřelectva ruského. Dlouhý
vlak tažený dvěma lokomotivami na Čerčany. Ruský tank přijíždějící vida zatarasenou silnici u starého
lihovaru otočil, namířil a rána přerazila hák a spoj vagónů. Lokomotivy s dvěma vozy prchali
k Červeným Pečkám a ostatní po svahu sjeli do nádraží. Celé osazenstvo vlaku prchalo Polepským
údolím na dolní obci přes naši ves. Zprvu se zavazadly dosti těžkými, ale brzo se zbavovali přítěže a
zahazovali vše, co měli, jen tak prostí, bojíce se zastavení neb insultování. Zděšení, které se jich
zmocnilo, bylo zřejmé. V naší vsi nikdo, zvláště raněných, kteří se o holích neb pomocí druhých vlekli, si
nikdo nevšímal. Byli to také lidé, kteří již dále nemohli, sedli si a čekali, jaký osud je potká.
V odpoledních hodinách odváděli je na shromaždiště do Kolína. Přes naši obec jiný útvar nepřešel.
Radost občanů z konce války byla nemalá, a chodili do Kolína vítati projíždějící armádu Ruska.“
pozn.: „Starý lihovar“ stál zhruba v místech dnešního kovošrotu

M. Mejzr, kronikář

Kulturní a sportovní akce
Zábava pro naše nejmenší
Paní Záhorová připravuje pro naše děti taneční kroužek. Taneční hodiny se konají pravidelně každou
středu od 16 do 17 hodin ve spolkové místnosti na obecním úřadu.
Ten, kdo raději něco tvoří a vyrábí, má možnost se něco přiučit na výtvarném kroužku, který se koná
pod vedení Radky Chroustové v pátek jednou za 14 dní v polepské knihovně - 22. května se bude
recyklovat – z punčocháčů se budou vyrábět kytky. A 5. června se pro změnu budou kytky vyrábět ze
sáčků od čaje. Podrobnosti najdete v Polepáčku, ve vývěsce na otočce nebo na facebookové stránce
Obec Polepy.
I. Kučerová
7

Tvoření pro ženy a dívky – pozor posunut začátek akce
Z důvodu konání historické bitvy na kolínské jízdárně ve stejný den jako je naše tvoření pro ženy a
dívky (které se koná v sobotu 23. května ve spolkové místnosti), se sejdeme o půl hodiny později, než
bylo oznámeno původně, tedy až v 16:30 hodin. Na programu jsou základy quillingové techniky.
V případě dotazů můžete volat p. Chroustové na tel. 721 294 309.
I. Kučerová
Cesta za pohádkou
Oslava Dne dětí proběhne v pohádkovém duchu. Akce se uskuteční v neděli 7. června u rybníka od
14 hodin. V centru dění – tedy u rybníka - bude pro děti připraven skákací hrad, malování na obličej,
nebo si vlastnoručně budou moci vybarvit sádrové zvířátko. Pokud vše dobře dopadne, budou si moci
také všichni návštěvníci prohlédnout letos v dubnu narozená kůzlátka.
Děti si projdou nedlouhou trasu, na které se potkají s pohádkovými postavami a kde budou plnit
zajímavé úkoly a pohádkový kvíz. A když uhodnou pohádku, ze které si všechny postavy na chvilku
odskočily, což mimochodem nebude nic těžkého, dostanou dárek.
Občerstvení zajistí opět p. Pešek. Nezapomeňte si tedy vzít drobné na nápoje, klobásku nebo
zmrzlinu. K zakoupení budou i nějaké cukrovinky, jako např. pendreky či cukrová vata, které přiveze
pan Janeček se skákacím hradem. Posezení bude také zajištěno.
Vstupné pro soutěžící děti je 30,- Kč, ostatní mají vstup zdarma.
I. Kučerová
Sportovní turnaj
V neděli 14.6. od 10:00 se na antukovém hřišti u rybníka uskuteční sportovní turnaj, a to
k příležitosti Dni otců, který připadá právě na tento den. Zváni jsou všichni muži (nejen tatínkové)
všech věkových kategorií i s rodinou, která je jistě přijde podpořit a fandit jim. Pro všechny zúčastněné
bude připraveno malé občerstvení a odměna.
Zatím však není rozhodnuto, v jakém sportu se turnaj uskuteční. Stále můžete hlasovat v naší
anketě: V rámci sportovního turnaje bych si rád zahrál:
a) tenis
b) badminton
c) volejbal
d) nohejbal
e) jiné
Svou odpověď pošlete SMS zprávou na tel. 724 700 427 (Jana Procházková), na konci května bude
uveřejněna anketa na nových webových stránkách Polep – o této skutečnosti budete informováni
rozhlasem, jakmile to bude aktuální. Konečné rozhodnutí se včas dozvíte a budete informováni
prostřednictvím rozhlasu.
J. Procházková
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Mše svatá v kapličce Cyrila a Metoděje v Polepech – 5.7.2015 - garant Radka Chroustová
 Rozloučení s prázdninami – 5.9.2015 – garant akce Irena Kučerová
 Posvícení – polovina září
R. Chroustová, I. Kučerová
Kdo je Lenka Záhorová?
Jméno paní Lenky Záhorové čtete od ledna v Polepských listech poměrně často, stejně tak se s ní
můžete potkávat osobně na našich akcích. Řada z Vás se ptá, kdo to je? Já vím, ono je to těžké. Jednou
jako klaun na karnevalu, podruhé jako čarodějnice, která rozdává lístky na buřty. Ale v civilu jste ji
mohli vidět na brigádě „Ukliďme Česko“ nebo na oslavě Dne matek.
Lenka Záhorová se s rodinou přistěhovala do Polep na konci loňského roku, párkrát přišla s
manželem na úřad něco řešit v souvislosti s přestěhováním a slovo dalo slovo ... však víte, občas v
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životě rozhodují náhody ... pozvali jsme paní Záhorovou mezi pár ochotných nadšenců, kteří neváhají
přidat ruku k dílu. A ona se s vervou sobě vlastní pustila do spolupořádání obecních akcí i do vedení
tanečního kroužku. To vše bez nároku na honorář. Nejbližší příležitost se s paní Lenkou Záhorovou
potkat osobně máte každou středu na tanečním kroužku nebo na dětském dni v neděli 7. června, který
se celý odehraje v její režii.
I. Kučerová

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Středověk na tvrzi
Oficiální pozvánku jsme sice ještě z Nebovid nedostali, ale protože nám kolidují uzávěrky vydání PL
a termíny konání akcí, dovolujeme si pozvat všechny příznivce nebovidské tvrze na „největší a
nejvymazlenější akci sdružení“ Středověk na tvrzi.
Akce se koná 13. června od 13 hodin do pozdní noci. „Na programu jsou tradiční řemesla, dobové
tržiště, divadlo pro děti, nový cirkus a akrobatická vystoupení, tanečnice, šermíři, sokolníci, lučištníci,
kejklíři a jiná chátra, komentované prohlídky tvrze, výtvarné dílny pro děti, harantiště, svíčkařská dílna,
apatyka, pohádkové sklepení, středověká krčma a mnohé další. Vstupné 50,- Kč, rodinné 150,-Kč.
Odměna za dobový oděv“. Více na www.nebovidskatvrz.cz.
I. Kučerová

Čtenáři nám píší …
Paměti Polepáků
Po druhé světové válce byla zřízena knihovna v obecním domku u hřiště. Tehdy byl knihovníkem
pan Alois Šanc. Nevím už, v které době ho vystřídala paní Anna Kašparidesová. Jak jí přibývaly roky, tak
se snižovala její pohyblivost. Podle tehdejších předpisů vlastnili a obývali nepřiměřeně velký byt.
Hrozilo nebezpečí, že k nim MNV umístí nájemníky. Rozhodla se, že do půlky domu nechá nastěhovat
obecní knihovnu.
Paní Anna Kašparidesová mi vybírala knížky a vedla mne v českém národním duchu a lásce k vlasti.
Od ní jsem slyšel příběh o polepském mlynáři, o panu „otci“ Čeňkovi Rajském. Kladla mi na srdce:
„Tento příběh se nesmí zapomenout, předej ho mladé generaci, až tu nebudu, to se nesmí
zapomenout: Když u krajského soudu v Kutné Hoře soudili českého národního buditele a novináře
pana Karla Havlíčka Borovského, tak všech 12 porotců prohlásilo, že je K. H. Borovský nevinen. Jeden z
nich se jmenoval Čeněk Rajský. Všichni se čestně postavili na stranu národního buditele a novináře.“
Pan Čeněk Rajský bydlel a žil v bývalém horním mlýně. Byl mlynářem a sedlákem. Byl otcem tří dcer,
které se provdaly za významné muže.
První se provdala za sedláka a básníka Polabí pana Karla Legera.
Druhá se provdala na Vořeskův dvůr u Českých Budějovic. Žila ještě po druhé světové válce. To
mohu potvrdit. Moje rodiče a prarodiče měli pronajaté pole 1,24 ha. Za války táta mlátil strojem panu
JUDr. Vavruškovi a ten rozhodl, abychom peníze posílali jí, že ona je potřebuje více.
Třetí dceru si vzal pan JUDr. Vavruška, majitel likérky a sodovkárny. Pan JUDr. Jaroslav Vavruška byl
důstojníkem ruských legií. Byl to bojovník za naši národní svobodu. Od něj vím, že v době květnové
mobilizace v roce 1938 byl velitelem Bánsko-Bystrického vojenského okruhu. Od něj vím, že v tomto
prostoru se můžeme o horské Slováky a o Rusíny opřít.
Sepsal Jaroslav Chroust, Grunta
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Společenská kronika
V květnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
87. narozeniny paní Libuše Nehasilová
81. narozeniny paní Marie Marhanová
75. narozeniny paní Věra Slavíčková
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

I. Kučerová

Sport
Stručné výsledky Polepského fotbalu
Vážení příznivci polepské kopané, opět Vám
na tomto místě přinášíme výsledky našich
mužstev.
Žáci:
Polepy – Nebovidy 15:0
Ovčáry- Polepy 2:2 na PK 3:4
Polepy – Konárovice 5:2
Žáci musí o vítězství ve skupině ještě bojovat.
Předpokládám, že se rozhodne v posledním
kole, kdy doma přivítají zatím vedoucí
mužstvo Štítarský SK.
A Mužstvo
Polepy – Ratboř 6:1
AFK Pečky – Polepy 3:4
Polepy – Zásmuky 5:1
A mužstvo je suverénně na prvním místě a v
tuto chvíli jsme již suverénním vítězem
Postřižinského okresního přeboru.

TABULKA
Rk. Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Štítarský SK
Polepy
Ovčáry
Krakovany
Konárovice
Nebovidy
Červené Pečky
Radovesnice II
Volárna
Žiželice

Záp

+

14 13
14 12
14 10
14 8
14 7
14 6
14 4
14 3
14 2
14 1

0 -

Skóre

Body

0 1 103:6
1 1 123:4
1 3 81:23
1 5 63:21
1 6 35:40
1 7 46:67
1 9 24:64
1 10 12:75
1 11 21:96
0 13 9:121

39
38
31
25
23
20
13
10
8
3

TABULKA
Rk. Tým

Záp

+

0

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
11
12
10
10
10
10
10
9
8
6
5
4
3

1
5
0
3
4
4
2
1
3
2
4
5
3
3

1
5
9
8
7
7
9
10
9
11
11
11
14
15

Polepy
Jestř. Lhota A
Krakovany A
Jevany
Konárovice A
Třebovle
Nučice A
AFK Pečky A
Zásmuky A
Ratboř
Libodřice A
Bečváry A
Radim B
Dobré Pole

Skóre
118:30
40:25
48:33
48:44
42:45
38:44
34:31
48:43
43:49
36:49
28:45
45:49
28:71
16:54

Body
59
41
36
36
36
36
33
31
31
26
24
20
16
13

Následující program
Žáci: Krakovany - Polepy 16.05. 14:30 SO
Polepy - Volárna 23.05. 15:00 SO
Žiželice - Polepy 30.05. 15:00 SO
Polepy - Štítarský SK 06.06. 15:00 SO
A Mužstvo: Jevany - Polepy 16.05. 13:00 SO
Polepy - Konárovice A 23.05. 17:00 SO
Krakovany A - Polepy 30.05. 17:00 SO
Polepy - Nučice A 03.06. 18:00 ST
Třebovle - Polepy 13.06. 14:00 SO
Děkujeme za podporu všem našim fanouškům a těšíme se na Vaše povzbuzování při dalších utkáních.
Zbyněk Vokoun
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