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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Únorové slovo starosty budu věnovat připravované splaškové kanalizaci.
Jak jsem Vás již dříve informoval, zastupitelé obce před lety odsouhlasili záměr vybudovat splaškovou
kanalizaci, se společností VODOS Kolín jsme uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení příslušných
projektových dokumentací, po několika letech dohadovaní o ceně se podařilo uzavřít kupní smlouvu
na nezbytné pozemky, uzavřít smlouvy o věcných břemenech a v současné době probíhá územní
řízení, které by mělo být ukončeno v březnu až dubnu. Po vydání územního rozhodnutí požádáme o
stavební povolení a následně budeme mít otevřenou cestu k výstavbě splaškové kanalizace.
Pro připomenutí. Splašková kanalizace bude sloužit POUZE k odvádění splaškových vod. Vzhledem k
tomu, že město Kolín disponuje dostatečně kapacitní čistírnou odpadních vod, je celá naše kanalizace
koncipována tak, že z hlavní přečerpávací jímky u dolního mlýna budou naše odpadní vody čerpávány
výtlakem podél „polňačky“ až do ulice Polepská. Po obci budeme stavět kanalizaci tzv. „gravitační“,
tedy splašky v ní potečou samotížně do zmíněné hlavní přečerpávací jímky. Pouze ve dvou případech
nedotečou splašky přímo do hlavní přečerpávací jímky. Splašky z rodinných domků u horního rybníku
budou svedeny do podružné přečerpávací jímky a odtud čerpány k naší hasičské zbrojnici. Druhá
podružná přečerpávací jímka bude sloužit k čerpání splašků z domků na pravém břehu Polepky do
stoky u hřiště.
Celková délka veškerého kanalizačního potrubí bude 7,26 km. Z toho výtlak do Kolína 1.138 m, další
dva výtlaky budou mít délku 34 a 145 m. Gravitační potrubí je složeno z hlavní stoky a tzv.
„gravitačních svodů“ – odboček k jednotlivým nemovitostem. Těchto gravitačních svodů je
vyprojektováno celkem 236 ks o celkové délce 1.281 m. Hlavní stoka bude mít délku 4.662 m a průměr
25 – 30 cm.
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A co přinese nová kanalizace nám?
Především poměrně dost nepohodlí po dobu výstavby. Kromě toho, že budeme mít rozkopané
chodníky a silnice, čeká většinu z nás výstavba domovních přípojek. V rámci výstavby veřejné části
kanalizace bude položena hlavní stoka a odbočky ke každému domu ukončené revizní šachtou u plotu.
Potrubí od domu do této šachty si zpravidla platí majitelé nemovitostí.
Kromě počátečních nákladů na výstavbu domovních přípojek nás po dokončení stavby a uvedení do
provozu čeká pravidelné placení stočného. Jeho výši v současné době neznáme, neboť nevíme, kolik
bude stát celá kanalizace a jak vysoké budou odpisy. Stejně tak neznáme provozní náklady, ale
vzhledem k tomu, že nebudeme mít vlastní čistírnu odpadních vod, nebudeme hradit náklady spojené
s jejím provozem a amortizací. Na druhou stranu budeme samozřejmě platit Kolínu za to, že zlikviduje
naše odpadní vody. Nepředpokládám však, že by stočné v Polepech bylo vyšší než v Kolíně.
Již nyní si však musíme říci, že množství odpadních vod čerpaných do Kolína, a tím i celková cena za
jejich likvidaci, závisí na naší ukázněnosti a na důsledném oddělení splaškových a dešťových vod.
Některé nemovitosti mají kanalizaci jednotnou, tedy vypouštějí jedním potrubím společně jak splašky,
tak vodu z okapů. Tento způsob odvádění dešťových vod budeme muset změnit, neboť každý mi dá
jistě za pravdu, že by bylo velkým přepychem platit za čerpání dešťových vod do kolínské kanalizace. K
odvádění dešťových vod budeme moci využívat stávající kanalizaci.
S výstavbou splaškové kanalizace bude zcela jistě spojena spousta otázek, které bychom s Vámi chtěli
projednat na veřejných setkáních. V dohledné době umístíme na webových stránkách projektovou
dokumentaci, v níž se budete moci podívat, jak budou vedeny stoky i gravitační svody, kde budou
umístěny přečerpávací jímky a výtlaky.
Dokumentace bude samozřejmě k nahlédnutí i na obecním úřadu.
V únoru se zastupitelé sejdou na separátním jednání nejen k možnostem financování kanalizace,
předpokládám, že se pokusíme získat prostředky z různých dotačních programů. Na tomto jednání se
pokusíme formulovat očekávané dotazy a odpovědi na ně a ty zveřejnit na webových stránkách obce a
pravděpodobně i v monotematických Polepských listech. Další otázky samozřejmě vyvstanou na
avizovaných veřejných setkáních, i tyto dotazy a odpovědi na ně budou uveřejněny.
Ačkoliv ještě není ukončeno povolovací řízení a nemáme jasno o způsobu financování, považuji za
vhodné Vás informovat o probíhajících aktivitách a věřím, že společně zvládneme nejen přípravu celé
akce, ale najdeme řešení problémů, které nám výstavba a provoz kanalizace přinesou.
Na druhou stranu nás však kanalizace zbaví problémů s nepovolenou likvidací odpadních vod do
obecní kanalizace, přestane se nám po vsi šířit zápach z vypouštěných žump, Polepka přestane „pěnit“,
nebudeme mít starosti s tím, kdo a kdy nám vyveze žumpu. Nemalým plusem bude i zvýšení tržní
hodnoty Vašich připojených nemovitostí. Splašková kanalizace je vlastně jedinou „inženýrskou sítí“,
která v naší obci chybí. Pojďme se těšit na to, že se konečně dočkáme civilizace a komfortu i v tomto
směru.
S přáním pevného dobrého zdraví a snad i slunečných dnů
Váš starosta Rostislav Vodička
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Informace Obecního úřadu Polepy
Nová e-mailová adresa na obecní úřad
Vzhledem k tomu, že stávající e-mailová schránka neposkytovala požadovanou funkčnost (nebyla
vidět odeslaná pošta, některé přečtené zprávy se již nezobrazovaly atd.), byla zakoupena nová licence
v hodnotě 1 000 Kč na rok.
Nově nám tedy můžete psát své připomínky a postřehy na: oupolepy@obecpolepy.cz.
I. Kučerová
Přispějte k získání peněz na novou podlahu do Vébrovy restaurace hlasováním na internetu
Jak jsme informovali v lednovém čísle, byla podána žádost o dotaci z grantového programu TPCA
pro Kolínsko na realizaci nové podlahy ve Vébrově restauraci tak, aby byly dokončeny důstojné
prostory k pořádání kulturně-společenských, sportovních i ostatních obecních akcí. Termín pro
odevzdání žádostí byl 9. leden, v současné době probíhá vybírání nejlepších projektů. Panem starostou
zpracovaný projekt patří do prioritní oblasti Pro živé Kolínsko, kam bylo předloženo celkem 48 projektů
z celkových 89. Kdybychom sečetli částky, o které se v projektech žádá, vyšlo by nám číslo 28 mil. Kč.
K dispozici dává TPCA celkem 4 mil. Kč.
My všichni máme v letošním roce poprvé možnost ovlivnit výsledky výběru projektů, které budou
nakonec úspěšné a budou mezi vybranými. Jak? Podle informací dostupných v době uzávěrky tohoto
čísla Polepských listů bude od 23. února na webu http://www.tpca.cz/tpca-pro-kolinsko/grantovyprogram/ možno hlasovat a podpořit tak náš projekt na novou podlahu do Vébrovy restaurace.
Hlasovat můžete do 6. března.
Vzhledem k tomu, že obec ještě nemá facebookový profil, chtěla bych uživatele Facebooku poprosit
o rozšíření této informace. Všem hlasujícím pro náš projekt předem děkuji a držím nám palce. Výsledky
budou vyhlášeny mezi 16. a 18. březnem. Samozřejmě, že vás budeme informovat, zda jsme byli
úspěšní.
I. Kučerová

Chystaná změna poplatku za svoz popelnic pomalu dostává obrysy
Pan starosta v minulém čísle Polepských listů slíbil, že nastíním zásadní fakta, na kterých jsme se
rozhodli stavět nově počítaný poplatek za svoz komunálního odpadu.
Naším cílem při rozhodování bylo jednak vyhovět požadavkům jednotlivých skupin občanů, kdy
jedni požadují svoz každý týden, druhým postačuje kombinovaný svoz, jiným i svoz s frekvencí 1x za 14
dní. A najdou se dokonce i tací, kteří třídí tak poctivě, že jim stačí vyvézt popelnici 1x za měsíc. Aby
bylo toto možné realizovat a uspokojit přání široké veřejnosti a zavést alespoň trochu spravedlivý
systém, vrátíme se zpět ke známkovému systému. Svozová firma AVE je s naším záměrem srozuměna a
našemu požadavku je ochotna vyhovět.
V současnosti probíhají propočty cen v závislosti na objemu odpadu a na četnosti svozů během
roku. Přestože ještě nejsou připraveny k diskuzi ceny za svoz pro rok 2015, mohu uvést už dnes jeden
zajímavý poznatek, který mne osobně velmi překvapil. Víte, že manipulace s nádobou na odpad
(„koulení“ k vozu, vysypání a „koulení“ zpět k vašim vratům) činí přibližně 54% průměrných celkových
nákladů za svoz a uložení odpadu na skládce? Z toho jasně vyplývá, že je výhodné plnit popelnice „až
po okraj“ a teprve potom je nechat odvážet.
Tato a spousta dalších informací zazní na veřejné diskuzi o odpadech, která se bude konat v druhé
polovině března. Další podrobnosti a pozvánku přineseme v březnovém čísle PL.
I. Kučerová

I nadále platí prosba, abyste až do odvolání neplatili poplatky za popelnice s ohledem
na plánované změny v systému svozu komunálního odpadu. Děkujeme.
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Jak jsme informovali v minulém čísle PL, není možné s platností od 1.1.2015 až do odvolání odvážet
velkoobjemový nebo nebezpečný odpad do sběrného dvora v Kolíně v Jateční ulici. Zatím se
nepodařilo vyjednat obnovení možnosti ukládat velkoobjemový nebo nebezpečný odpad v tomto
sběrném dvoře. Pokud dojde ke změně a tato možnost bude obnovena, budeme Vás samozřejmě
informovat.
I. Kučerová
Nové služby pro naše občany
Potřebujete si něco okopírovat a nemáte doma kopírku? Už nemusíte jezdit do Kolína, stačí zajít do
Polep na úřad. Obec Polepy disponuje kopírkou i laminovačkou, máme multikáru, štěpkovač, pivní sety
- proč tedy nevyjít vstříc našim spoluobčanům a neumožnit jim zapůjčení obecního majetku, nebo
poskytnout drobnou službu v podobě např. okopírování dvou stránek?
Zastupitelé odsouhlasili tento ceník služeb a poplatků za pronájem obecního majetku a další služby:
Poplatky za služby
do 15 let
nad 15 let
Poplatek za komunální odpad na osobu od 1 roku věku
za rekreační objekt
A4 jednostranně
A4 oboustranně
černobílé
A3 jednostranně
A3 oboustranně
Kopírování pro veřejnost
A4 jednostranně
A4 oboustranně
barevné
A3 jednostranně
A3 oboustranně
A4
Laminování A4
A3
Hlášení obecního rozhlasu pro komerční účely
Pronájem spolkové místnosti pro komerční účely za hod.
Reklama v Polepských listech (vložení a roznáška rekl. materiálů)
Reklama na webových stránkách obce za měsíc
Přihlášení k trvalému pobytu (správní
poplatek)

Zdarma
50 Kč
550 Kč
550 Kč
3 Kč
4 Kč
6 Kč
8 Kč
8 Kč
10 Kč
16 Kč
20 Kč
10 Kč
20 Kč
50 Kč
150 Kč
250 Kč
250 Kč

Poplatky za pronájem obecního majetku
Multikara s obsluhou
Štěpkovač
Hřiště s umělým povrchem
u rybníka

Pivní sety (cena za víkend a ks)

do 2 hodin
každá další hodina
jinak cena za km
za každou započatou hodinu
místní
1 místní + 1 cizí
1 místní + 2 a více přespolních za hod.
přespolní za hod.
místní
po obci

přespolní

200 Kč
100 Kč
15 Kč
50 Kč
Zdarma
Zdarma
100 Kč
100 Kč
50 Kč
100

I. Kučerová
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Obec odprodá traktůrek na sekání trávy
Zastupitelé rozhodli na základě inventury majetku o prodeji
nepotřebného traktůrku na sekání trávy. Jedná se o typ Cub Cadet 1023,
se záběrem 122 cm, sbíráním do koše, koš je elektricky ovládaný, stáří
asi 10 let, najeto cca 100 Mh, funkční. Seká pouze do koše, pro sekání
např. přímo na zem by se musel upravit.
Zájemci o koupi se mohou hlásit u starosty Ing. Vodičky na tel.
724 180 515. V případě, že bude zájemců několik, získá traktůrek ten
s nejvyšší nabídkou.
I. Kučerová
dTest informuje: poskytuje bezplatné poradenství
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé
vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte? Pomůžeme vám.
Kontaktujte nás na telefonním čísle 299 149 009 či 222 767 221. Veškeré poradenství poskytujeme
bezplatně, za volání platíte pouze cenu běžného hovorného dle vašeho tarifu. Naši odborní poradci
vám odpoví na jakékoli dotazy z oblasti ochrany spotřebitele každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.
www.dtest.cz

Jednou větou ...













Zadláždění zbývající části dvora ve Vébrově restauraci vykazuje viditelné nerovnosti a je
dohodnuta náprava. Nedostatky budou odstraněny do poloviny dubna.
V řadovkách byly svépomocí vykáceny vybrané stromy podle dohody z prosince. Pan Švarc
jménem obyvatel z řadovek seznámil zastupitele se záměrem vybudovat na zmiňovaném
prostranství místo na hraní pro děti, odstranit keřový porost a založit novou výsadbu zeleně.
Zastupitelé souhlasili. Na herní dětské prvky bude podána žádost o dotaci.
Návrh smlouvy na pronájem rybníka s Ing. J. Civínem je stále v jednání. Zastupitelé mají poslat
své připomínky k návrhu nájemní smlouvy.
Zastupitelé odsouhlasili odměny brigádníkům, kteří pracují pro obec – dle náročnosti práce jim
náleží 65,- Kč až 80,- Kč za hod. Odměny zastupitelů pro rok 2015 zůstávají na úrovni roku 2014.
Klíče od hřiště s umělým povrchem jsou k zapůjčení na obecním úřadě. V případě změny
uložení budete informováni.
Jak se vyznat v zápise z jednání zastupitelstva? Úkoly přetrvávající z minulých zasedání i nově
zadané jsou uváděny v rámečku, stejně tak návrhy na usnesení z aktuálního období. Význam
číslování je následující: např. úkol č. 5-1/2015 říká, že se jedná o pátý úkol zadaný na prvním
(lednovém) zasedání zastupitelstva v roce 2015. U úkolů bez rámečku je napsáno řešení úkolu,
či uvedena rozprava zastupitelů, případně nový úkol z rozpravy vyplývající.
Starosta naší obce byl prvním zasedání Pléna MAS - Partnerství zvolen členem správní rady,
která je rozhodovacím orgánem Pléna MAS Podlipansko. Rada má 5 zástupců z řad obcí a
jedním z členů byl zvolen také starosta Červených Peček pan Jirků.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu – 25.2., 4.3., 11.3., 18.3.
papír – každý pátek – 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3.
sklo – poslední pátek v měsíci – 27.2.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 3.3.
Hasiči na Kolínsku vloni řešili celkem 938 případů, z nichž jen jeden byl mimořádný, a to 2.
povodňový stupeň na Polepce. Přejme si, aby nás už nic tak mimořádného v tomto negativním
smyslu nikdy nepotkalo.
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V pátek 6. března se na kolínském náměstí koná od 8 hodin Farmářský trh. Další trh se bude
konat za 14 dní, tedy 20. března.
I. Kučerová

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Jednodenní lyžovačka
Přihlášených zájemců 20, skutečně zúčastněných jen 15, vybraný příspěvek na autobus 2 200,- Kč,
náklady na autobus 7 730,- Kč. Fotografie J. Hájka ze zasněžených Jizerských hor si můžete
prohlédnout na www.polepy.rajce.idnes.cz.
 Z pronájmu hřiště s umělým povrchem získala obec v loňském roce celkem 400,- Kč.
I. Kučerová

Z polepské historie
… Po delší odmlce bude opět pokračovat rubrika o polepské historii. Vrátil bych se ještě k loňskému
roku, respektive k jednomu významnému jubileu, které rok 2014 zaznamenal. Roku 1914 začal do té
doby největší válečný konflikt v dějinách, který dnes známe pod označením 1. světová válka, dobově
pak „Velká válka“. Loňské sté výročí tedy bylo příležitostí oživit ve společenské paměti tuto krvavou
událost, která tak neblaze předznamenala osud dvacátého století. Takřka po celý rok probíhaly (a
vlastně až dosud probíhají) nejrůznější vzpomínkové akce, od pietních shromáždění při významných
dnech, přes rozsáhlé muzejní výstavy a projekty, až po natáčení a vysílání filmů, dokumentů a jiných
televizních pořadů.
Celospolečenský dosah dlouhé a vyčerpávající války byl do té doby nevídaný - nejen co do počtu
obětí přímých bojů, ale i na každodenní život civilního obyvatelstva. I v českých zemích, které spadaly
pod habsburskou monarchii, snad každou rodinu válka nějakým způsobem zasáhla. Následujících
několik dílů Polepských listů tak bude věnováno tématu „Velké války“, a jak se tato událost otiskla do
vesnického života. Prvotním pramenem bude pochopitelně nejstarší polepská kronika. První kronikář
obce, Antonín Weber, zaznamenal v r. 1924 v úvodu k dějinám Polep i krátkou, a v mnohém výstižnou
statistiku týkající se války. Poznamenám jen, že podle kroniky měly Polepy v té době 69 popisných čísel
a podle oficiálního sčítání lidu z r. 1921 byl počet obyvatel 398 …
„Válka odvolala na 60 mužů i chlapců ke praporům: Malina z č. 1, Fr. Jetmar z č. 2, Josef Weber
ml., Fr. Weber z č. 3, Václ. Dostál otec i syn z č. 4, Jos. Převrátil z č. 5. Jos. Novotný z č. 6, Jos. Holeček
z č. 7, Procházka z č. 18, Al. Vokáček a Václ. Dvořák z č. 19, Jan Plešinger, stárek z č. 36, Fr. a Václ.
Vojna z č. 24, Fr. Jirsa z č. 26, Josef Charouz ml. z č. 27, Fr. Holeček z č. 28, Josef Berka z č. 29, Jan
Čepelák z č. 30, Josef Převrátil a Josef Bulíček z č. 31, Čeněk Charouz z č. 32, Al. Pazdera z č. 34,
Antonín, Bohumil a Method Weberovi z č. 39, Alois a Václ. Dajčmanovi z č. 40, Jos. Kalenda a Václ. Fořt
z č. 41, Jan Chadraba z č. 50, Novák z č. 51, Fr. Lev a Nedvěd z č. 51, Čeněk Vnouček z č. 54, Jos. a Jan
Cyvín, otec a syn z č. 56, Antonín a Václ. Čepelákovi z č. 57, Rezler z č. 58, Jan Plodek a Bačovský z č. 60,
Jos. Kratochvíl z téhož domku, Fr. Holoubek z č. 61, Jan Adamec z č. 62, Jos. Němec z č. 64, Novák z č.
65, Václ. (?) z cihlářského domku dolního mlýna, Jos. Vondráček z č. 18, Formánek z č. 22.
Ženy musily zmužněti, děti ztratily své dětství, aby nahradily své muže a živitele u pluhu a
v dílně. Dlouhá válka nevyžádala si bohudík od obyvatelstva našeho značnějších hmotných obětí. Z pole
válečného se více nevrátili: Josef Novotný z č. 6 a Jos. Vondráček z č. 18. Těžký nezhojitelný úraz ve
válce utrpěli Čáp z č. 47, Alois Holeček z č. 13.
6

Ocitnuvše se v zajetí, přešli do služeb své vlasti Václ. Dostál ml., Fr. Vojna, Jos. Charouz z č. 27,
Jos. Berka, Čeněk Charouz, Jos. Kalenda, Jos. Novák z č. 51 v slavných ruských legiích, Dr. Bohumil
Weber ve francouzské legii, Jan Horák v legii italské, Jaroslav Weber z č. 39 sloužil v dobrovolnické
armádě americké…“ (pokračování příště)
M. Mejzr, kronikář

Kulturní a sportovní akce
Karneval pro děti
Již v minulých polepských listech jsme Vás (malé i velké) vyzvali k tomu, abyste si připravili masky na
karneval. Doufáme, že už jste začali s jejich přípravou, protože den D se neúprosně blíží. Karnevalový
rej se uskuteční v sobotu 28.2. od 15 hodin ve Vébrově restauraci. Nejen pro děti je připraven bohatý
program. Můžete se těšit na spoustu soutěží, tvořivý koutek nebo promenádu masek. Každá maska
bude odměněna! A odměny nebudou pouze sladké! V sále bude možné zakoupit si cukrovou vatu
nebo jiné malé občerstvení, které zajistí pan Pešek. Vstupné bude 30 Kč/dítě s tím, že každé dítě
dostane pitíčko a kousek dortu jako sladkou tečku na závěr. Těšíme se na Vás.
J. Procházková
PS. Pokud nemáte čas nebo chuť vyrábět si vlastní masku, můžete využít půjčovnu divadelních
kostýmů v Kolíně, kde vám velmi ochotná paní najde převlek podle vašich představ, nebo vám i nějaký
převlek poradí. Otevřeno mají v úterý, čtvrtek a pátek vždy od 14:30 do 17:30. Vchod do půjčovny
najdete mezi budovou divadla a budovou městské policie v Kutnohorské ulici.
I. Kučerová

Chystáme se na Velikonoce
První polepské tvoření pro ženy a dívky se uskuteční 21. 3. 2015 od 15.00 hodin ve spolkové
místnosti obecního úřadu. Společnými silami ozdobíme vajíčko artyčokovou technikou.
S sebou si vezměte dobrou náladu a chuť do práce. Zájemkyně se mohou přihlásit v knihovně nebo
na tel. čísle 721 294 309 do poloviny března, abych mohla zajistit dostatek materiálu pro všechny.
R. Chroustová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
Dále jen stručná informace, co pro Vás nebo pro Vaše děti chystáme do začátku letních prázdnin.
Podrobnosti o jednotlivých akcích budou zveřejňovány postupně v dalších číslech PL.
 Noc s Andersenem – 27.3.2015 (informace v Polepáčku)
 Sbírka použitého šatstva pro Diakonii Broumov – pravděpodobný termín 11.4.2015
 Nákupní Polsko – pravděpodobný termín 18.4.2015
 Čarodějnice – 30.4.2015
 Den matek – 10.5.2015
 Výlet nejen pro seniory – květen – přesný termín ani konkrétní cíl zatím není určen, rádi
bychom znali Vaše přání, kam byste se chtěli podívat, svoje návrhy a tipy posílejte buď emailem na oupolepy@obecpolepy.cz nebo SMS zprávou na číslo 724 700 427 (J. Procházková)
nebo 722 937 844 (I. Kučerová), předem všem děkujeme za zaslané tipy
 Den dětí – červen
 Sportovní turnaj ke dni otců – červen – k této akci vyhlásíme během března anketu na
webových stránkách, aby si polepští tatínkové, ale i ostatní muži mohli vybrat, o jaký sport by
měli zájem.
J. Procházková, I. Kučerová
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Zimní večery ještě nekončí, přijďte si zacvičit
Již několik sezón probíhají v naší vesnici zajímavá cvičení. V úterý od 17 hodin cvičí ženy na
rehabilitačních míčích. Toto cvičení je pod vedením paní Aleny Ptáčkové ve spolkové místnosti. V úterý
se ještě cvičí i ve fitku. Od 19 hodin probíhá pod vedením paní Věry Hoffmanové power joga. (Cvičení
power jogy bude opět od 17.března).
Oblíbené formování postavy a spalování tuků pod vedením Mgr. Hany Pospíšilové bude probíhat ve
čtvrtek od 18 hodin ve fitku.Co si vzít s sebou? Pohodlný cvičební úbor, obuv, podložku na zem, pití,
sportovní nadšení a 50,- Kč.
Všechna cvičení jsou vedeny odbornicemi, které rády poradí jak udržovat kondici. Najděte si čas a
odvahu udělat něco pro své zdraví.
E. Mačková

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Masopust 2015
Spolek Pašiňáci pořádá dne 21.2.2015 ve spolupráci s obecním úřadem „Masopustní veselici“.
Začínáme v 10,00 hod. u Obecního úřadu na Pašince, kde masky požádají starostu o povolení průvodu
po obci. Průvod ukončíme před budovou bývalé školy potrestáním medvěda přibližně v 16,30 hod.
Ihned pokračujeme taneční zábavou. K tanci a poslechu hrají "Bednáři". Účastníci Masopustního
průvodu (masky i diváci) budou mít na taneční zábavu vstup zdarma. Srdečně Vás všechny zveme.
J. Matoušková, Pašinka
Line dance ve staré škole na Pašince
Zvu ženy i muže na výuku amerických řadových country tanců Line dance – tančíme v řadách.
K tomuto tanci není potřeba partner do páru. Jedná se o sestavu kroků, které se opakují v cyklech na
hudbu od country až po tu nejmodernější. Line dance probíhá každou středu od 18 hodin ve staré
škole na Pašince. S sebou pohodlnou obuv a oblečení, příspěvek na provoz 20,- Kč/osobu.
J. Matoušková, Pašinka
Na Pašince tančí už od září, ptala jsem se tedy, jestli to zvládnou i naprostí začátečníci. Paní
Matoušková mne ujistila, že člověk nemusí umět nic, jen počítat do čtyř , rozhodně se prý nemáme
ničeho bát a přijít na ukázkovou hodinu.
I. Kučerová

Společenská kronika
Je to velice zvláštní, ale v měsíci únoru roku 2015 nikdo z naší obce neslaví žádné kulaté či
polokulaté narozeniny, ani není žádnému našemu spoluobčanovi více než 80 let.
Dovolte mi tedy, abych na tomto místě znovu uvedla pravidla pro uveřejňování jubilantů.
Uveřejňujeme kulatá a půlkulatá výročí – tedy 70., 75. a 80. narozeniny – a dále každé narozeniny
nad 80 let, nezveřejňujeme přesné datum narození. Všem oslavencům také věnuje obecní úřad
drobnou pozornost.
V listopadovém čísle došlo k chybě a nebylo omylem uvedeno jedno jubileum, což mne osobně
velmi mrzí a za chybu se omlouvám.
Ráda bych se také s jubilanty a oslavenci dohodla, že je mohu i nadále uveřejňovat v Polepských
listech. Pokud je mezi vámi někdo, kdo si to výslovně nepřeje, prosím, aby mne bez ostychu
kontaktoval na tel. 722 937 844, nebo poslal SMS – máte plné právo se vyjádřit, že nechcete, aby byl
zveřejňován Váš věk.
I. Kučerová
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