Duben 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Zima nás opustila a před námi je opět sezóna plná nejen práce, ale i zábavy. V dohledné době
upálíme "čarodějnici", sejdeme se při úklidu podél Polepky, zahájíme úpravy v parčíku v řadovkách. Co
ale patří mezi hlavní aktivity tohoto roku, je příprava výstavby splaškové kanalizace. Zastupitelé na
svých jednáních přijali usnesení, kterými odsouhlasili záměr kanalizaci vybudovat a následně i záměr
požádat o dotaci na první etapu - čerpací stanici u mlýna a výtlak do Kolína. Požádáno je o dotaci ve
výši 6 milionů Kč. Půjde-li vše podle plánu, měli bychom v září vědět, zda dotaci od Středočeského
kraje obdržíme. Mezi tím očekáváme, že Operační program životní prostředí vyhlásí výzvu pro
podávání žádostí a obec podá další žádost o dotaci, tentokrát na zbytek kanalizace. Půjde-li vše podle
našich plánů, mohli bychom na jaře příštího roku začít stavět. A pro představu o velikosti akce - cena
za splaškovou kanalizaci po celé obci je podle rozpočtu uvedeného v dokumentaci 51 milionů Kč.
Další akcí, na jejíž podporu jsme žádali o dotaci, je rekonstrukce podlah v sálu a lokálu Vébrovy
restaurace. Žádost jsme podali opět u Středočeského kraje, z Fondu rozvoje obcí a měst, a žádáme
dotaci ve výši 700.000,- Kč. Rozhodnutí budeme znát v září letošního roku.
A z dotovaných akcí potřetí. Po delší době zastupitelé dospěli k dohodě o opravě splavu u horního
rybníku. Dotaci ve výši 620.000,- Kč máme blokovánu u Státního fondu životního prostředí, nyní
proběhne výběr zhotovitele, zpracování prováděcího projektu a vlastní stavba. Předpokládáme, že
celkové náklady na opravu nepřesáhnou 775.000,- Kč a o doplatek k dotaci se obec podělí s majitelem
rybníku.
Ovšem nejen dotacemi žije zastupitelstvo obce. Došlo ke změně na postu zastupitelů, odstoupil
Jaromír Syřínek a na jeho "židli" usedla Ing. Adéla Vokounová, která od voleb pracuje v komisi rozvoje
a ve finančním výboru, tedy pro ni prostředí obecního úřadu a práce pro obec není velkou neznámou.
Věřím, že nám díky své profesi a znalostem pomůže řešit záležitosti týkající se stavební činnosti v obci.
Kromě zásadních, výše uvedených, událostí se věnujeme běžným pracím na údržbě obce. V
letošním roce by mělo dojít k navýšení počtu obecních "úklidových" pracovníků na čtyři. Všechna čtyři
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místa jsou zřízena jako takzvané "veřejně prospěšné práce" a jsou dotována penězi od úřadu práce.
Obsazena jsou zatím místa tři, stále hledáme jednoho muže, který je klientem úřadu práce a je
ochoten pracovat.
Píši-li o vzhledu obce, dovolil bych si Vás všechny poprosit o pomoc. Nejen o tu fyzickou, kdy si
někteří uklízíte v okolí svého domu, ale i o tu "informační". Ne vždy my na úřadu vidíme, co je potřeba
uklidit a opravit, proto by nám pomohlo, kdybyste nás upozornili na nedostatky vyskytující se v naší
obci. Pokusíme se je v dohledné době vyřešit.
S péčí o vzhled obce souvisí i provoz domácích strojů - sekaček, pil, brusek... Na posledním jednání
zastupitelstva vznikla diskuse i o případném zákazu hlučných prací o víkendových dnech formou obecní
vyhlášky. Zastupitelé se shodli na tom, že praxe z minulých let, kdy stačilo požádat Vás všechny o
ohleduplnost a v neděli neprovádět hlučné práce, se osvědčila. Proto i letos Vás žádám o ohleduplnost
a věřím, že si nebudeme kazit hezké neděle.
Dovolte, abych Vám všem popřál co nejhezčí počasí, dobrou náladu a hlavně pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička
PS Právě (19. dubna) se nám narodila další dvě kůzlata :-)

Poděkování
Na tomto místě děkujeme našim sousedům, kteří neváhají a bez nároku na honorář jsou ochotni
přiložit ruku k dílu. Tentokrát bychom chtěli poděkovat p. Ludmile Vnoučkové a p. Květoslavě Civínové
za organizační zajištění charitativní sbírky použitého šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii
Broumov. Při letošní charitativní sbírce, která se konala v pátek 10. dubna a v sobotu 11. dubna, jste
věnovali potřebným přes 40 pytlů s oblečením a kolem 20 krabic s hračkami, obuví, knihami, nádobím
a skleničkami.
Další poděkování patří p. Jaroslavu Hájkovi, p. Václavu Liškovi a p. Josefu Švarcovi (řazeno abecedně)
za poskytnutí fotografií pro nově se vytvářející webové stránky obce – viz informace dále.
Poděkování patří také všem, kteří pečují o čistotu chodníků a o vzhled prostranství kolem svých domů
a zahrádek. Velice si toho vážíme a jsme si vědomi, že to pro každého není samozřejmost. I. Kučerová
Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vám poděkovat za možnost navštívit chov obecních koz. Měli jsme možnost je
pozorovat a přinést jim i něco dobrého na zub, samozřejmě po dohodě s těmi, co je ošetřují a starají se
o ně tj. paní Štusová a pan Štus. Pro děti je to velký zážitek, nemají možnost si ve městě domácí zvíře
prohlédnout, natož pak pohladit, nakrmit, pozorovat a doplnit si tak nejen poznatky do učiva prvouky
a přírodovědy, ale také především všeobecné informace. Udržovat chov takových živočichů vyžaduje
spoustu času, energie a pravidelné péče, proto Vám a všem v Polepech, kteří se o kozičky starají, ještě
jednou mnohokrát děkujeme a přejeme úspěchy. Doufáme, že se budeme moci přijít podívat, jak se
stádečko rozrůstá, třeba i o další živočichy. Mějte se hezky.
Monika Novotná, Marta Ješetová
a děti ze III.A a I.D, Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633
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Informace Obecního úřadu Polepy
Zajímá vás výstavba kanalizace? Ptejte se.
V souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace vás jistě napadá spousta otázek týkající se samotné
výstavby hlavního řadu i přípojek, možnosti připojení, finanční náročnost, provozní záležitosti nebo
řada jiných. Neváhejte a pošlete své dotazy elektronicky na oupolepy@obecpolepy.cz, nebo písemně a
vhoďte do schránky na obecním úřadě do 27.4.2015. I vaše otázky budou podkladem pro veřejnou
diskuzi o výstavbě splaškové kanalizace, která se uskuteční v květnu.
I. Kučerová
Ukliďme Česko, ukliďme svět, ale hlavně okolo Polep
Po dlouhém hledání vhodného termínu jsme se dohodli na datu 26. dubna. Je to neděle a kdo bude
mít chuť a sílu pomoci trochu uklidit okolo naší obce, je očekáván v 8.30 před Vébrovou restaurací.
Přihlásili jsme se u národních koordinátorů této akce a dokonce od nich obdrželi poměrně hodně
rukavic a pytlů na odpadky, takže nás může jít klidně i čtyřicet.:-) Uklízet budeme odpadky, které nám
přinesla Polepka na náš katastr. Naše je Polepka od mostku u zahrádkářské kolonie Na Panské stráni u
Pašinky až po most u zahrádek u Kovošrotu. Tedy dost místa pro každého, kdo přijde. Předpokládáme,
že uklidit zvládneme do cca 13. hodiny, kdy bychom si společně sedli a dali něco teplého do žaludku.
Spíše než tradiční buřtíky uvažujeme o gulášové polévce, nebo guláši. Samozřejmostí bude i
dostatečné množství a sortiment nápojů.
Tímto zveme všechny, kteří chtějí strávit nedělní dopoledne bohulibou aktivitou, není jim jedno, jak
okolí naší obce vypadá, a mají chuť pomoci.
Za organizátory Rost. Vodička
Studie řešení úprav veřejného prostranství kolem Vébrovy restaurace
Obec Polepy poptala zpracování studie řešení úprav veřejného prostranství kolem Vébrovy
restaurace a jejího okolí. Obdrželi jsme 3 nabídky v cenovém rozpětí za zpracování studie od 14 do 24
tis. Kč. Zastupitelé na svém zasedání rozhodli, že nejdražší nabídku od p. Kejhy do dalšího kola výběru
zpracovatele studie nepošlou.
Částečně úspěšná byla tedy nabídka Ing. arch. Hejtmánkové z Roudnice nad Labem a studentky 5.
ročníku architektury Enochové z Hradišťka u Kolína. Konečný zpracovatel studie vzejde z druhého kola,
pro které se v současné době domlouvá termín, protože zastupitelé budou dále vybírat na základě
osobní prezentace nabídky a již realizovaných projektů.
I. Kučerová
Webové stránky obce
Zastupitelé vybrali ze tří nabídek firmu GALILEO jako dodavatele nových webových stránek obce
v ceně 15 125,- Kč vč. DPH, provozní náklady na správu domény, webhosting, zálohování a technickou
pomoc na telefonu budou ve výši 7 tis. Kč vč. DPH ročně. S firmou GALILEO, která se na obecní weby
specializuje, již byla podepsána smlouva. Kontaktní osobou pro jednání se společností GALILEO je
starosta Ing. Vodička, kontaktní osobou pro zaškolení pro spravování stránek byla určena
místostarostka Ing. Kučerová. Předpokládaný termín spuštění stránek je v druhé polovině května. Do
té doby prosíme o trpělivost a shovívavost, děkujeme.
Oproti stávajícím stránkám si navíc budete moci například prohlédnout důležité informace
v přehledném kalendáři akcí, budete se moci zúčastňovat anket nebo si budete moci nechat určité
informace přečíst nahlas od vašeho počítače, a pokud využíváte internet v mobilu, pak si budete moci
pohodlně prohlížet ve vašem telefonu i naše webové stránky.
I. Kučerová
Informace o novinkách, událostech a akcích v Polepech – nově také na Facebooku
V současné době používáme k informování Vás, občanů, především Polepské listy a hlášení
obecního rozhlasu. Zájemcům o tyto i další informace (zápisy ze zasedání zastupitelstva a aktuality)
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posíláme také elektronicky do jejich e-mailové schránky. Bohužel, webové stránky obce jsou
momentálně ve stadiu výroby, ale i tak si myslíme, že kdo informaci chce, tak si ji vyhledá … a nabídka
na zasílání informací z naší strany platí i nadále, stačí se přihlásit na OÚ.
Přesto (a možná právě proto) jsem přišla po dlouhém přemýšlení a vyptávání se známých „z oboru“
i „mimo obor“ s návrhem, aby obec provozovala kromě webových stránek také facebookovou stránku.
Nově tedy najdete informace o dění v Polepech i na Facebooku – Obec Polepy. Věřím, že budete tento
informační kanál využívat pro sdělování si dojmů a zážitků z akcí i ke zpětné vazbě pro nás a upozorníte
nás například na problémy, které se vyskytují kolem vás (nesvítí lampa, je ucpaný kanál, není vyvezená
popelnice, zlámal se strom, apod.), děkujeme.
A ještě zmíním jeden problém, na který jste nás upozorňovali. Mnozí z vás si stěžujete, že
nedostáváte Polepáčka. Obecně dostávají Polepáčka děti do 10 let, které jsou v naší evidenci obyvatel.
Pokud jsou vaše děti starší nebo nejsou přihlášeny k trvalému pobytu v Polepech a chcete Polepáčka
dostávat, napište, prosím, na oupolepy@obecpolepy.cz a my to zařídíme.
I. Kučerová
Na dva měsíce se zvýší dopravní zátěž v obci – objížďka přes Polepy
Přestože starosta napsal a odeslal nesouhlasné stanovisko s objízdnou trasou vedoucí přes Polepy
v důsledku opravy silnice II/125, bylo nám zasláno rozhodnutí o objízdné trase vedené přes Polepy.
V důsledku toho proběhla ústní jednání s Krajskou správou a údržbou silnic ohledně možného
zmírnění negativních projevů objížďky vedené naší obcí – byla zametena silnice, osazena značka
omezující rychlost vozidel projíždějících obcí na 30 km/hod. (která je ale dodržována jen malým
procentem řidičů – uvažujeme o kontrole dodržování povolené rychlosti státní policií), budou
upraveny krajnice. Dále bude požádáno o opravení děr v povrchu vozovky a nástřik přechodů.
I. Kučerová
Pojízdná Benešova pekárna z Kutné Hory
Díky naší účetní p. Lhotákové se podařilo zajistit pojízdnou Benešovu pekárnu z Kutné Hory, která
pravidelně zajíždí k polepské hasičárně v pondělí a ve čtvrtek v době od 7:00 do 7:15 hodin. Ochotná
paní prodavačka vozí širokou nabídku čerstvého slaného i sladkého pečiva včetně chleba, zákusků,
chlebíčků a základních mléčných produktů. Ve stejnou dobu zajíždí na stejné místo i masna. Přijďte se
přesvědčit na vlastní kůži.
I. Kučerová

Jednou větou ...









Připomínáme, že obec má novou e-mailovou adresu: oupolepy@obecpolepy.cz.
Zjistili jste, že před vaším domem nesvítí veřejné osvětlení? Sdělte, prosím, tuto informaci
starostovi na tel. číslo 724 180 515, zajistí nápravu. Děkujeme.
Vzhledem k tomu, že se zjistilo, že je traktůrek na sekání trávy bez sekacího ústrojí, nebude jej
obec nabízet dále k prodeji, ale bude dán k dispozici p. Linhartovi na práce po obci.
Na úpravy parčíku v řadovkách byl objednán herní prvek, zakoupena třešeň a podána žádost o
zaměstnanecký grant.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2015 – 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 – 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5.
papír – každý pátek – 24.4., 1.5, 8.5, 15.5.
sklo – poslední pátek v měsíci – 24.4.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 12.5.
bioodpad – lichý pátek – 24.4., 8.5., 22.5.
I. Kučerová
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Svoz odpadu a poplatky za něj
Kolik budeme platit za odpady od letošního července?
Za účasti asi padesátky občanů proběhla veřejná diskuze nad navrženým systémem svozu odpadů,
který bude platit od července letošního roku. Kdo nebyl přítomen prezentaci osobně, mohl si ji
prohlédnout na „rajčeti“, fotogalerie byla otevřena 201-krát. Důležitým výsledkem pro nás bylo, že
nebyly proti návrhu vzneseny kategoricky zamítavé připomínky a zastupitelé odsouhlasili výši poplatků
na 2. pololetí letošního roku s tím, že pak bude provedena analýza skutečného stavu. Na základě
výsledků pak budou stanoveny ceny za svoz komunálního odpadu pro celý rok 2016.












Přinášíme tedy stručný přehled změn týkajících se poplatku za komunální odpad v letošním roce:
Od dubna do konce června letošního roku platí střídavý svoz odpadu – sudý týden ve středu
komunální odpad, lichý týden v pátek bioodpad.
Na biopopelnici mají nárok všichni zájemci, poplatek za biopopelnici není žádný, ani v prvním, ani ve
druhém pololetí – kdo má ještě zájem o biopopelnici, ať se přihlásí na OÚ.
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.
Poplatek za první pololetí letošního roku bude pro všechny činit
polovinu poplatku loňského, tedy 550/2 = 275,- na osobu.
Svoz bioodpadu od července bude probíhat stejně jako v prvním
pololetí – jednou za 14 dní.
Svoz komunálního odpadu od července bude probíhat podle vámi
zvolené velikosti popelnice a četnosti svozu, můžete si vybrat možnost
svážet každý týden, jednou za 14 dní, nebo kombinovaný svoz, kdy po skončení svozu bioodpadu,
budete mít zajištěn svoz komunálního odpadu jednou týdně (tato varianta je vhodná pro
domácnosti, které topí tuhými palivy).
Poplatek je stanoven na nádobu (počet a velikost), nikoli na osobu.
Pro jednočlenné a dvoučlenné domácnosti bude možné uplatnit slevu ve výši 65% a 35% - toto je
momentálně v řešení, musíme najít vhodný systém, abychom neporušovali zákon, vypočítané
částky jsou zaokrouhlené na celé koruny.
Objem
nádoby
110 až
120 litrů
240 litrů

Kontejner
1100 litrů

Četnost svozů

Výše poplatku
na 2. pololetí

52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
52 (1x týdně)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)

1 595,1 105,800,2 485,1 720,1 240,10 360,7 175,5 180,-

Roční poplatek
ve výši 35% pro
jednočl. dom.
559,387,280,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

Roční poplatek
ve výši 65% pro
dvoučl. dom.
1 037,719,520,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

 Vybranému typu svozu bude odpovídat známka určité barvy, kterou obdržíte během června nebo
července po zaplacení poplatku, a kterou si vylepíte na popelnici.
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 Kdo nebude mít v srpnu vylepenou známku na popelnici, tomu se odpad
nebude vyvážet.
 Chalupářům a domácnostem, které důsledně třídí, nabízíme možnost
zakoupit si známku na jednorázový svoz v ceně 70,- Kč pro popelnici o
objemu 110 nebo 120 litrů, minimální počet známek na rok je 5 ks.
 Závazně si četnost svozu komunálního odpadu budete moci zaregistrovat na
OÚ až od června, o postupu budete informováni prostřednictvím
květnových Polepských listů, takže zatím nemusíte dělat vůbec nic, jen
důsledně třídit bio a směsný odpad.
 Abychom zvýhodnili občany, kteří likvidují svůj biologický odpad na vlastním pozemku, budou i
biopopelnice ve druhém pololetí označeny známkou. Známky budou dvojího typu – buď
celosezónní pro ty, kteří využívají biopopelnici každých 14 dní a nechtějí se zdržovat vylepováním
samolepek, anebo jednorázové, které použijete jen v případě, že budete chtít obsah biopopelnice
vyvézt. Známky, které vám zbudou, budete moci vrátit na konci roku na OÚ, kde Vám bude
vyplacen bonus ve výši přibližně 25,- Kč za známku.
I. Kučerová

I nadále platí prosba, abyste letos mimořádně platili poplatky za popelnice až v červnu
a v červenci, až budete mít zaregistrovanou některou z variant svozu.
Poplatek za psy i ČOV můžete platit společně s poplatkem za odpady, tedy až během
června a července. Děkujeme za pochopení.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
I v letošním roce budete mít během roku dvakrát možnost odložit velkoobjemový nebo nebezpečný
odpad řádným způsobem.
Jarní termín pro nebezpečný odpad a elektro je sobota 16. května v době od 9:30 do 10:30 hodin
jako obvykle u hasičárny. Za nebezpečný odpad jsou považovány: obaly od nátěrových hmot a čistících
prostředků, hadry od oleje, olejové filtry, oleje z dopravních prostředků, brzdová kapalina, hnojiva a
postřiky, fotochemikálie, nespotřebované kyseliny a louhy. V rámci sběru elektra můžete odevzdat
veškeré domácí elektrospotřebiče, baterie a monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, ovšem pouze
kompletní.
Kontejnery pro velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 15. května na křižovatce ulic
v Cihelně a Pašinecká, odvezen bude v pondělí 18.5.2015. Další kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny v pátek 22. května pod řadovkami u dětského hřiště, odvezeny budou v pondělí
25.5.2015. Do velkoobjemových kontejnerů patří starý nábytek, podlahové krytiny nebo sanitární
keramika. Děkujeme, že respektujete pravidla pro třídění odpadu.
I. Kučerová

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Noc s Andersenem
Celkové náklady na akci činily jen 249,- Kč – přesně tolik stála knížka Na hradě Bradě vydaná k této
příležitosti. Výdaje na občerstvení a odměny pro děti ve výši cca 300,- Kč byly hrazeny ze sponzorského
daru knihovně.
 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, výdaje na výše uvedené
aktivity byly cca 700 ,- Kč.
I. Kučerová
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Z polepské historie
…Druhý polepský kronikář, Karel Formánek, zaznamenal, kromě dopadů „Velké války“ na zemědělskou
činnost jako základní zdroj obživy tehdejší vesnické komunity, i důsledky války v oblasti sociální – příliv
uprchlíků, zajatců, růst chudoby a podvýživy. Na závěr pak i poněkud patetický popis konce války…
„Měli jsme zde ruské zajatce, bylo jich zde 7, přidělení byli k větším hospodářům na práci. Byli to lidé
dobří, kteří se cítili jak mezi svými a můžu směle napsati, že měla je celá vesnice v lásce. Zajatci tito
spali společně v obecním domku a místní strážník Kotvald Josef měl nad nimi dohled. V roce 1915 byli k
nám dovežení katoličtí uprchlíci, lidé bez domova, beze všeho, lidé kteří museli vše opustiti a zachrániti
pouze svůj život. Byli ubytováni v čísle 38. Ty zde dlouho nebyli neb vrátili se zpět do svých rodných
krajů. Jen jedna rodina zde zůstala a chtěla se v naší vesnici usaditi. Žádala obec o domovské právo, ale
nebylo mu od obce povoleno. Všichni tyto vystěhovalci byli vyznání izraelitského. V roce 1917 založen v
naší obci spolek českého srdce za přítomnosti bývalého pana ředitele Václava Chloupka na panství
Červ. Pečky. Spolek ten měl za účel z dobrovolných sbírek pomocí chudým dětem. V roce 1918 bylo
zakoupeno za 829 Kč šatu pro místní děti. Na spořitelní knížku bylo dáno Marii Čápové 130 Kč. Spolek
onen měl na starosti ubytovat chudé dítky následkem válečné podvýživy zesláblé, poslané z Prahy na
venkov, což též po dvakráte provedl. Lidé v místní obci následkem strádání byli zjevně sešlí. Když bylo
slyšeti ohlasy z Ruska, z Itálie, z Francie, že konečně chýlí se ku konci války, byl pln nových nadějí.
Konečně nadešel den, kdy z Prahy rozezvučeli se na všecky strany radostné zprávy, že jest konec války,
a že ač strádali jsme tak dlouho, dočkali jsme se úplné svobody a svobodného našeho státu
Československého. V obci naší na 28. října 1918 byly zasazeny dvě lípy svobody na obecním pozemku u
čísl. 45. Byl všude ruch a snad každá rodina očekávala svého otce neb syna, který po dlouhém
odloučení měl se navrátiti do kruhu svých milých. Naše obec byla ušetřena proti jiným obcím, které
ztratili mnoho občanů. Kteří padli ve světové válce, uvedl předcházející kronikář. Naše obec může býti
hrdá, že ty, kteří byli zajati, přišli co legionáři. Jsou to, kteří svoje češství hájili u Zborova, na Pijavě i na
francouzské frontě.“
M. Mejzr, kronikář

Kulturní a sportovní akce
Zábava pro naše nejmenší
Paní Záhorová připravila 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 - 24. dubna se budou tvořit motýli z korálků a 22. května
se bude recyklovat – z punčocháčů se budou vyrábět kytky. Podrobnosti také najdete v Polepáčku, ve
vývěsce na otočce nebo na facebookové stránce Obec Polepy.
I. Kučerová
Pálení čarodějnic u polepského rybníka
Ve čtvrtek 30.4.2015 od 18:00 se uskuteční slet čarodějnic a čarodějů. Pro
malé i velké bude připravena krátká čarodějnická trasa se stanovišti, kde si
například vyzkoušíte, jak se prolézá pavučinou, nebo si namícháte zázračný
lektvar. Děti dostanou za odměnu něco sladkého na zub a buřta na opékání.
K dispozici bude i občerstvení, které opět zajistí pan Pešek. Kromě jiného
bude nabízet i grilované klobásy. Kdo bude chtít, může si přinést občerstvení
vlastní.
V rámci akce bude také uspořádána čarodějnická výstavka (pouze za
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příznivého počasí). Prosíme tak všechny děti, aby s sebou přinesly obrázek s čarodějnickou tématikou
(namalovaný jakoukoli technikou). Všechny obrázky budou vystaveny a všichni zúčastnění budou moci
hlasovat o tom, který se jim líbí nejvíce. Tři nejhezčí obrázky pak budou náležitě odměněny! Obrázek
může sloužit taktéž jako „vstupenka“, neboť vstupné na tuto akci bude dobrovolné.
Na závěr bude upálena čarodějnice v životní velikosti. Těšíme se na Vás a doufáme, že i Vy (malí i
velcí) přijdete v čarodějnickém obleku a nenecháte nás v tom samotné .
Jana Procházková
Pozvánka na Den matek
Zveme všechny maminky, babičky, tety v neděli 10. května do spolkové místnosti. Oslavme
společně Den matek. Čeká na vás pestrý program spolu s občerstvením a drobným dárkem. Začátek
akce je ve 14.00 hodin.
Radka Chroustová
Výlet do Východních Čech
Ve čtvrtek 21.5.2015 jedeme na výlet . V březnových Polepských listech jsem Vás informovala o
tom, že letos navštívíme památky Pardubického kraje. A na co konkrétně se můžete těšit?
První zastávkou bude město Litomyšl - rodiště známého českého skladatele Bedřicha Smetany.
Jelikož se jedná o významné město tohoto regionu, jehož jedinečnost a půvab obdivují návštěvníci z
celého světa, ani my nebudeme výjimkou. V 8:30 nás bude čekat (cca hodinová) prohlídka historického
jádra města. Průvodkyní by měla být důchodkyně, která rovněž přizpůsobí procházku možnostem naší
výpravy.
Dále je zajištěna prohlídka renesančního zámku Litomyšl, který je zapsán v seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Ti, kteří nebudou mít zájem o prohlídku zámku, si budou moci odpočinout
v zámeckém parku nebo navštívit Rodný dům Bedřicha Smetany, který se nachází poblíž.
V poledne si společně zajdeme na oběd, abychom načerpali sílu na odpolední program a kolem
14:00 „pojedeme o dům dál“. Naše cesta povede z města do přírody. Navštívíme Soubor lidových
staveb Vysočina, kde se seznámíme s životem a lidovou kulturou lidí žijících v 19. století. Zde si každý,
dle svého a svých možností, prohlédne jeden z největších skanzenů v ČR.
Odjezd bude ráno v 6:40 z autobusové otočky v Polepech (autobus bude přistaven cca 15 minut
před odjezdem), návrat v podvečerních hodinách (dle dohody). Cena zájezdu bude 300 Kč na osobu, z
čehož bude zaplacena prohlídka města, vstupy do památek a částečně autobus. Poplatek se bude
vybírat v autobuse cestou do Litomyšle. Oběd si bude hradit každý sám.
Kapacita autobusu je téměř naplněna – poslední volná místa! V případě zájmu se tak stále můžete
přihlásit, a to Janě Procházkové na tel.: 724 700 427. Volejte nebo pište, ve všední den po 14. hodině,
o víkendu možno během celého dne.
Jana Procházková
Tvoření pro ženy a dívky
Další společné tvoření pro ženy a dívky se bude konat v sobotu 23. května ve spolkové místnosti.
Sejdeme se v 16.00 hodin a společnými silami se naučíme základu quillingové techniky. A co že nás to
čeká? Quilling nebo také papírový filigrán je výtvarná technika využívající proužků papíru, které jsou
stáčeny a formovány do požadovaného tvaru. S sebou si nezapomeňte vzít hbité prstíky a chuť se
naučit něco nového. Přihlásit se můžete každou středu do 13. 5. v knihovně nebo na telefonu
721294309, abychom mohli zajistit dostatek materiálu.
Radka Chroustová
Pilates
Cvičení Pilates (slučuje prvky rehabilitačního cvičení a východních cvičebních technik jako je joga,
tai-chi, chi-kung, apod.) probíhá ve spolkové místnosti pod vedením Světlany Anisimové v neděli od
17:45 hod. Délka lekce je 1,5 hodiny, cena 50,- Kč/hod, platí se 10 lekcí dopředu.
Máme ještě 2 místa volná. Hlásit se můžete u místostarostky na čísle 722 937 844. S sebou si
vezměte podložku na cvičení a ručník na podložení krční páteře, pití.
I. Kučerová
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Sportovní turnaj
Dne 14.6. se slaví Den otců. A právě k této příležitosti připravujeme pro všechny muže (nejen tatínky)
sportovní turnaj, který se odehraje na hřišti u rybníka. To, v jakém sportu budete soutěžit, rozhodnete
Vy, a to prostřednictvím „ankety“.
V rámci sportovního turnaje bych si rád zahrál:
a) tenis
b) badminton
c) volejbal
d) nohejbal
e) jiné
Hlasovat můžete na facebooku přidáním „like“ k vybranému sportu (každý má jeden hlas), nebo
můžete svou odpověď zaslat na obecní e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
Jana Procházková

Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Den dětí – 7.6.2015 – garant akce Lenka Záhorová
 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
J. Procházková, R. Chroustová, I. Kučerová

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Legenda o králi Artuši
Kolín sice není vesnice v pravém slova smyslu, ale udělejme pro tentokrát výjimku … Kolínská
skupina historického šermu Páni z Kolína pod vedením Miroslava Horáčka letos pořádá na jízdárně za
nemocnicí již 20. ročník historických bitev. Ten letošní má podtitul „Legenda o králi Artušovi“ a koná se
v sobotu 23. května od 15 hodin. Už od 11 hodin bude otevřeno dobové tržiště s dětskými dílnami,
ukázkami starých řemesel, prohlídkou tábora středověkých rytířů. Vstupné pro dospělé je 120 Kč, pro
děti od 6 let 60 Kč.
Irena Kučerová
Korálkování
Na Obecním úřadě na Pašince se v neděli 24. května 2015 od 14 hodin uskuteční Korálkování.
Vstupné je 50,- Kč, materiál je v ceně.
Zájemci se přihlašují na OÚ na Pašince do 20. května 2015 na tel. 321724 155.
Jitka Matoušková

Společenská kronika
V dubnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
83. narozeniny paní Miloslava Černohorská.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová
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Sport
Polepský fotbal
Po náročné zimní přípravě vstoupilo naše
přeboru.
Po podzimní části skončilo naše mužstvo
na prvním místě s luxusním náskokem 9
bodů. V průběhu zimní přestávky bylo
mužstvo doplněno o dva hráče. Z hostování v
Čáslavi se vrátil Miroslav Paták a na
hostování z Velimi přišel zkušený brankář Jiří
Černý.
Výsledky
Polepy – Dobré Pole 6:0
Bečváry – Polepy 1:6
Polepy – Radim B 12:1
Polepy – Libodřice 10:0
J. Lhota – Polepy 1:3
V současné době jsme stále na prvním místě
s náskokem 14 bodů a věříme, že první pozici
udržíme a postoupíme do krajské soutěže.

Žáci
Mužstvo žáků má zatím odehrané jedno
utkání Polepy – Červené Pečky 11:0.
U žákovského mužstva máme stále problém
s počtem hráčů, proto kdyby měl někdo z
vašich ratolestí zájem hrát za naše mužstvo,
neváhejte, prosím, kontaktovat p. Libora
Kočího 728 221 962.

A mužstvo do jarní části Postřižinského okresního
TABULKA
Rk. Tým

Záp

+

0

-

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

18
18
18
18
18
18
18
17
17
18
18
18
18
18

16
12
9
10
8
8
7
8
8
7
5
4
3
2

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

1
6
4
7
7
7
8
7
8
9
9
9
12
13

+

0 -

Skóre

Body

0 0
0 1
0 3
1 4
1 4
1 5
0 6
1 7
0 8
0 11

94:1
92:2
72:23
21:32
46:17
33:43
19:53
5:51
16:80
4:103

30
27
24
17
16
14
12
7
6
0

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

Skóre

Body
50
36
35
31
28
28
27
27
26
23
21
20
13
10

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

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

Záp

10 10
10 9
11 8
10 5
10 5
10 4
10 4
10 2
10 2
11 0

Program na příští víkend
25. 4. od 15:00 žáci Polepy – Nebovidy
25. 4. od 17:00 A Polepy – Ratboř
Srdečně vás všechny zveme do areálu fotbalového
hřiště.
Zbyněk Vokoun
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