Březen 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Jaro se k nám blíží mílovými kroky a kromě léčby chřipek se opět těšíme na zahradničení, na to, co
letos doma nebo ve vsi zvelebíme.
Někteří zastupitelé a členové stavební komise se na schůzce před kapličkou dohodli na rozsahu
zadání pro projektanty veřejného prostoru, kteří by nám měli navrhnout, jak smysluplně vytvořit
doposud chybějící centrum obce, a to v prostoru mezi silničním mostem a břízami v zatáčce na
Červené Pečky. Před opravenou Vébrovou restaurací a v jejím okolí jsme pořádali několik akcí a
návštěvníci nás utvrdili v tom, že "Vébrovka" se stává centrem dění v obci. Proto bychom s pomocí
projektantů a hlavně s pomocí Vás, obyvatel naší obce, chtěli celý prostor upravit tak, abychom měli
hezkou "náves", které bude dominovat nejen "Vébrovka", ale i kaplička a pomník TGM. Zadání jsme
projektantům rozeslali, do konce března očekáváme jejich nabídky a potom již budeme společně s
Vámi vymýšlet, jak celý prostor upravit.
Ale v obci jsou i další místa, která bychom s Vaší pomocí rádi upravili. V parčíku uprostřed řadovek
byly na přání obyvatel vykáceny některé vzrostlé stromy, na druhou stranu však vznikl nápad parčík
upravit tak, aby se opět stal atraktivním pro obyvatele okolních domů. Pan Josef Švarc navrhl úpravy
celého prostoru - výsadbu nových stromů, umístění laviček a hlavně herních prvků pro děti. Jakmile
nám to počasí dovolí, vrhneme se na zemní práce a pořídíme nové herní prvky. Na nákup herních
prvků se pokoušíme získat peníze prostřednictvím "zaměstnaneckých" grantů od TPCA. Věřím, že s
pomocí obyvatel řadovek vznikne další příjemné místo v obci.
Kromě nových ploch, které chceme zkrášlovat, se musíme postarat i o výsadby z let minulých. V
současné době probíhá jarní ošetření keřů na otočce a v záhonu proti Zvonečku, po zimě jsou stříhány
suché rostliny ve štěrkových záhonech, jarní řez proběhne i na dalších keřích v obci. Ačkoliv naši
pracovníci (a někteří obětaví spoluobčané) na podzim uklidili většinu spadaného listí z ulic, najdou se v
obci místa, která je po zimě třeba uklidit. I v letošním roce budete pravidelně potkávat kluky ze
Zvonečku, jak poctivě zametají chodníky a ulice. Rozdíl oproti minulým létům však nastane v počtu
pracovníků umístěných v naší obci úřadem práce formou "veřejně prospěšných prací". Kromě stálic
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paní Herelové a pana Linhatra budete v Polepech potkávat další dva, jednu ženu a jednoho muže.
Věřím, že jejich pracovní nasazení budete bedlivě sledovat a třeba i oceňovat. To, že je životní situace
donutila stát se klientem úřadu práce, určitě není záviděníhodné. Tedy jejich zaměstnání v obci
považuji za jakousi pomoc v nouzi, kdy sice nevykonávají společensky příliš ceněné práce, ale mají stálý
příjem a je za nimi vidět vykonaná práce, která přispívá k tomu, že naše vesnička je upravená, uklizená
a některé okolní obce nám závidí. Bez těchto lidí bychom tady tak hezky neměli.
Všichni určitě očekáváte, jaké změny nastanou v nakládání s odpady, ale o tom se dozvíte na
společném setkání ve Vébrovce. S blížícím se dubnem, kdy bude zahájen svoz bioodpadu, si dovoluji
nabídnout Vám, kteří doposud nemáte hnědou "popelnici" na bio a chcete ji, její dodání. Stačí, když se
přihlásíte na obecním úřadu.
Dále bych chtěl poprosit o pomoc při upozorňování na nedostatky v obci, případně na poškození
obecního majetku. Někteří sousedé již považují za zcela normální věc, že nám napíšou mail, případně
SMS, např. o tom, že nesvítí některá lampa. Prosím, pomožte nám při správě našeho společného
majetku.
A poslední prosba v tomto slovu. Stádo obecních koz čítá tři dospělé kozy a jedno loňské kůzle.
Kromě sena, které každý rok sklidíme v "třešňovce" za horním rybníkem, ovsa, který získáváme od
spřízněného zemědělce, a zbytků zeleniny chutná našim kozám i suchý chléb. Někteří z Vás, kteří kozy
navštěvují se svými dětmi, případně vnoučaty, občas suchý chleba přinesou. Ale určitě by se našli i
další, kteří suchý chleba mají a s těžkým srdcem ho vyhazují. Budete-li mít sílu a chleba kozám nasušíte
a donesete na obecní úřad, budou za něj vděčné.
S přáním pevného dobrého zdraví, dobré nálady a příjemného prožití Velikonoc
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem sponzorům a dárcům odměn a sladkostí na
karneval pro děti, který se konal v sobotu 28. března ve Vébrově restauraci, jmenovitě - řazeno
abecedně:
Česká pošta (propisovačky), Česká spořitelna (balónky, lízátka a bonbóny), Českomoravská stavební
spořitelna (pexesa, bonbóny a zapůjčení masky lišáka), GE Money Bank (omalovánky a pexesa),
Komerční banka (pexesa a omalovánky), KOPOS (čokolády), Lahůdky Hollas (medovník), Policie ČR
(časopisy), Sodovkárna Kolín (plyšový medvěd), VZP (pexesa a rozvrhy hodin), Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra (omalovánky a vystřihovánky).
Pan Chroust z Grunty, polepský rodák, věnoval dětem čokoládové medaile a čokoládové penízky.
Cukrář pan Janeček věnoval cukrovou vatu a figurky z filmu Doba ledová.
Některé dárky jsme ani nerozdali hned (především z toho důvodu, že jsme s nimi v programu
nepočítali), ale nebojte, hned na konci března se koná v knihovně v Polepech Noc s Andersenem a
cukrovinky se dostanou tam, kam mají. Věcné dárky pak budou ještě použity na dětský den.
Ještě jednou Vám všem děkujeme, vážíme si Vaší štědrosti.
Dále děkujeme za zajištění občerstvení panu Peškovi z hospody První polepská a paní Chroustové za
výborné domácí muffiny.
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Nakonec bych ráda poděkovala všem organizátorkám karnevalu v čele s černoškou (Jana
Procházková), velký dík patří také klaunovi (Lenka Záhorová) a čarodějnici Raduně (Radka Chroustová).
K tanci a poslechu hrála dýdžejka Anežka Mejzrová. Na výzdobě sálu a technickém zajištění se dále
podíleli: Michal Záhora, Irena a Pavel Kučerovi a Rostislav Vodička, fotodokumentaci pořídil Václav
Liška.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Nová podlaha do Vébrovy restaurace zatím v nedohlednu
V minulém čísle PL jsme Vás informovali, že budete moci na facebooku hlasovat pro náš projekt na
novou podlahu do Vébrovy restaurace, na kterou byla podána žádost o dotaci z grantového programu
TPCA pro Kolínsko. Bohužel, výběrová komise náš záměr zrekonstruovat podlahu nevybrala mezi 19
nejlepších, o kterých se nakonec hlasovalo. Představa nové podlahy ve Vébrově restauraci se nám tak
vzdaluje.
Protože bez zrekonstruované podlahy nebude obec mít důstojné zázemí pro kulturně-společenské
akce, rozhodli zastupitelé o podání nové žádosti o dotaci, tentokrát z Ministerstva pro místní rozvoj. Ze
Středočeského kraje, přesněji z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ještě obec požádá o dotaci na
sanaci stropu sklepa pod lokálem a rekonstrukci podlahy v lokále. Držme si palce, aby to tentokrát
vyšlo.
I. Kučerová
Poptávka na zpracování studie řešení úprav veřejného prostranství kolem Vébrovy restaurace
Obec Polepy poptává zpracování studie řešení úprav veřejného prostranství kolem rekonstruované
a provozované Vébrovy restaurace a jejího okolí, které slouží jako centrum obce pro setkávání občanů
a zároveň jako zázemí pro obecní společensko-kulturní akce jak uvnitř, tak vně objektu restaurace.
Vymezený prostor dále zahrnuje kapličku naproti restauraci, vedle kapličky napravo ještě pomník
padlým, a prostor kolem silnice až k břízám v zatáčce silnice vedoucí směrem na Červené Pečky. Na
opačné straně je prostor ohraničený mostkem přes Polepku s křížkem a s požadavkem zachovat
přístup k vodě.
Nabídka by měla obsahovat (mimo kontaktní údaje):
1) cenu za studii, případně její rozsah, včetně osobní prezentace na OÚ v Polepech
2) termín dokončení studie
3) cenu k jednání za podrobný projekt řešení definovaného veřejného prostranství
4) informaci o tom, zda a za jakou cenu by bylo možné zrealizovat komunitní projednání a zapracování
připomínek z řad obyvatelstva.
Nabídky na zpracování studie zasílejte elektronicky na adresu oupolepy@obecpolepy.cz do 31.
března 2015.
I. Kučerová
Veřejná prezentace nového systému poplatků za odpady
Dovoluji si pozvat všechny spoluobčany na veřejnou diskuzi – prezentaci nového systému poplatků
za odpady, která se bude konat v pondělí 23. března od 18:00 hodin ve Vébrově restauraci.
Pokud chcete vědět, jak se počítaly nové sazby poplatků za nádobu, jak často se budou popelnice
svážet, kolik vyprodukuje každý z nás odpadů, jak to bude letos s biopopelnicemi, neváhejte a přijďte.
Zajímá Vás v souvislosti s odpady něco jiného, než zde bylo uvedeno? Přijďte se zeptat!
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.
3

Kdo ještě nemá biopopelnici …
… a má o ni zájem, ať se přihlásí na obecním úřadu na známých kontaktech. Biopopelnice bude do
domácnosti zapůjčena zdarma, také svoz bude hrazen z obecního rozpočtu.
Na četné dotazy uvádíme, že předpokládaný termín svozu bioodpadu bude zachován jako
v loňském roce, tedy pátek jednou za 14 dní, první svoz by měl být 10. dubna. V případě jakýchkoli
změn Vás budeme informovat.
I. Kučerová
Ořezali jste stromy a nevíte co s větvemi?
Pokud jste ořezali stromy a keře na svých zahrádkách a nechcete větve seštěpkovat a využít znovu
pro svou zahrádku, nabízíme Vám možnost odvézt je na obecní kompost. Klíče od závory má k dispozici
a k případnému zapůjčení každý zastupitel.
Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste mokré větve nepálili a neobtěžovali sousedy hustým
dýmem. Bohužel se už takoví jedinci letos našli. Pamatujme, že moje svoboda končí tam, kde začíná
svoboda druhých.
I. Kučerová
Na dva měsíce se pravděpodobně zase zvýší dopravní zátěž v obci
Firma SILMEX požádala naši obec o souhlas s trasou vedení objížďky přes Polepy v důsledku úplné
uzavírky rekonstruované silnice II/125 v úseku Kořenice – Kbílek.
Na základě argumentů hostů z řad občanů přítomných na zasedání zastupitelstva, rozhodli
zastupitelé, že bude firmě SILMEX zasláno nesouhlasné stanovisko z důvodu zachování bezpečnosti
obyvatel, navýšení hlučnosti a prašnosti, zvýšení otřesů a možné narušování statiky domů. O tom, zda
se nás objížďka dotkne, nebo ne, Vás budeme informovat.
I. Kučerová
Obec odprodá traktůrek 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.
Prodejní cena 20 tis. Kč.
Zájemci o koupi se mohou hlásit u starosty Ing. Vodičky na tel.
724 180 515.
I. Kučerová

Jednou větou ...









Připomínáme, že má obec novou e-mailovou adresu: oupolepy@obecpolepy.cz.
Zastupitelé si jsou vědomi nedostatků u stávajících webových stránek a momentálně se pracuje
na pořízení nových stránek, prosíme zatím o trpělivost a shovívavost, děkujeme.
Nedostatky při zadláždění zbývající části dvora ve Vébrově restauraci již byly odstraněny.
Zjistili jste, že před Vaším domem nesvítí veřejné osvětlení? Sdělte, prosím, tuto informaci
starostovi na tel. číslo 724 180 515, zajistí nápravu. Děkujeme.
Na terénní úpravy a dosázení zeleně v parčíku v řadovkách bude z obecního rozpočtu uvolněno
25 tis. Kč. Na herní dětské prvky bude podána žádost o dotaci.
Návrh smlouvy na pronájem rybníka s Ing. J. Civínem je stále v jednání, stejně tak oprava
horního splavu a finanční spoluúčast majitele. Za účelem dosažení dohody byla stanovena
samostatná komise.
Zastupitelé potvrdili záměr vybudovat v obci kompletní splaškovou kanalizaci. Setkání
s veřejností na toto téma je naplánováno na květen.
Klíče od hřiště s umělým povrchem jsou k zapůjčení na obecním úřadě. V případě změny
uložení budete informováni.
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Obec převzala do svého majetku a do své péče stromořadí hrušní kolem polní cesty z Polep na
Hluboký Důl.
Zákaz používání sběrného dvora v Jateční ulici pro občany Polep trvá.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu – 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4.
papír – každý pátek – 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4.
sklo – poslední pátek v měsíci – 27.3.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 14.4.
I. Kučerová

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Karneval pro děti
Karnevalu se zúčastnilo 44 dětí, vstupné bylo 30,- Kč za dítě, dospělí měli vstup zdarma. Celkem bylo
na vstupném vybráno 1 410,- (někteří přispěli nad rámec vstupného, děkujeme). Náklady na výzdobu
sálu a na nákup cukrovinek (nugety) byly 924,- Kč. Výtěžek z karnevalu ve výši 486,- Kč bude použit na
další akce pro děti (Noc s Andersenem a Den dětí). Fotografie z karnevalu si můžete prohlédnout na
www.polepy.rajce.idnes.cz.
I. Kučerová

Z polepské historie
… První kronikář obce, Antonín Weber, zemřel v lednu 1925 po vleklé plicní nemoci způsobené
válečným strádáním a útrapami. Druhým kronikářem se o dva roky déle, v únoru 1927, stal Karel
Formánek z čp. 37. Ten se ve své úvodní kronikářské stati k válce vrací. Detailně popisuje především
válečnou každodennost, která se mu zdála hodná zapamatování, a kterou Antonín Weber ve svých
pamětech pominul…
„Přehlížeje události sepsané pozorují, že z dob válečných by měli býti zaznamenané hlavně jak místní
občané, kteří trpěli bývalou vládou rakouskou při rekvisicích obilí a dobytka, tak že některým rodinám
nezbývalo ani pro svoji výživu. Můžeme uváděti drastické případy, že vzali poslední obilí k setí i poslední
krávu z chléva. Tak stalo se majiteli domku č.p. 28, kde vzali ač měl pouze jednu jalůvku. Tak stalo se
v čísle pop. 12, kde zbyli pouze 2 kusy. V čísle 32, kde mívali až 15 kusů dobytka, nechali pár ubohých
volků a jednu krávu. V čísle 37, kde bylo 9 kusů, zbyli 2 kravičky. Mohli bychom zaznamenati případů
těch více. Co se týče rekvisice obilí, ty byli hrozné. Četníci a vojáci s bodáky na puškách dělali stafáž
pánů, kteří měli tomu ubohému lidu vyrvati poslední sousta. Četníci s bodáky a obyčejnými holemi
probodávali ve stodolách slámu, zda-li není někde ukryto obilí. Na zahradách bodali do země, zda
nejsou někde zakopány brambory. Tak v čísle 1 přišel četník pod slámou v zádění na pytle s obilím. Byli
za jednání právě doma jsoucí Holeček František č.p. 28 a Charous Jos. č.p. 49, ač se zdráhali vynésti a
naložiti na vůz bylo jim pohroženo, že musí ihned nastoupiti vojenskou službu. Před rekvisicemi lidé
nakládali obilí na vozy, přeházeli jej slámou a vyváželi na pole, kde po dobu rekvisice je nechali státi, by
uchránili pro příští setí a sobě. Rekvírovala se sláma, seno. Sláma se musela dáti a místní hospodáři
k podestlání dobytka používali škváry. Netřeba poznamenávati, že rozvrh kontingentu odváděcího byl
nestejně řešen a bezohledně vymáhán. Také byly zavedeny všelijaké enky: Chlebenky, cukřenky, na
mýdlo, na petrolej, na mouku, na tuky i na kouření. Že bylo vše drahé a ještě nebylo možno ty enky
udati, neb často v ruce zmnoha enkami a plnou kapsu papírových peněz přišli lidé nazpět bez zboží.
Také byli zavedené výkazy na mletí, tak že takový výkaz platil na jednou semletí. Byl-li mlynář přistižen,
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že mlel bez výkazu byl pokutován. Naši mlynáři byli oba pokutováni dle záznamu chudé místní
pokladny. Lidé mleli doma na obyčejných mlýnkách a z toho pekli sobě chléb, mlelo se na šrotovníkách
až dověděli se o tom úřady a takový stroj zapečetili.“ (pokračování příště)
Slovník: rekvisice, rekvírovat – úřední zábor majetku na válečné účely; kontingent – pevně stanovené množství;
enky – přídělové lístky na potraviny, v textu např. cukřenky, chlebenky atd.

M. Mejzr, kronikář

Kulturní a sportovní akce
Zábava pro naše nejmenší
Paní Záhorová připravila pro naše děti taneční kroužek. První taneční hodina se koná 1. dubna od 16
do 17 hodin ve spolkové místnosti na obecním úřadu. Podrobnosti v Polepáčku nebo ve vývěsce na
otočce.
Ten, kdo raději něco tvoří a vyrábí, má možnost se něco přiučit na výtvarném kroužku, který se koná
pod vedení Radky Chroustové v pátek 10. dubna v polepské knihovně. Podrobnosti také najdete
v Polepáčku nebo ve vývěsce na otočce.
I. Kučerová
Sbírka použitého šatstva pro Diakonii Broumov
Letošní charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se koná v pátek 10. dubna od 17 do 19 hodin a
v sobotu 11. dubna od 9 do 11 hodin opět za ochotného dohledu paní Ludmily Vnoučkové a paní Květy
Civínové. Věci, které již nepotřebujete, zabalte, prosím, do krabic nebo igelitových pytlů, aby se
nepoškodily při transportu a v uvedeném čase přivezte do fitka vedle hospody u obecního úřadu.
Diakonie Broumov si věci převezme hned v následujícím týdnu.
Co můžete darovat:
 Veškeré dámské, pánské a dětské oblečení a obuv
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří a péřové přikrývky, polštáře, deky
 Metrový textil (látky) o minimální velikosti 1 m2
 Nepoškozené a kompletní hračky, knihy
 Domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Věci, které od nás Diakonie nepřevezme:
 Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
 Nábytek
 Znečištěný a vlhký textil
I. Kučerová
Nákupní Polsko
Tradiční nákupní výlet do polského příhraničního města Kudowa Zdrój se uskuteční v sobotu 18.4.
Odjezd autobusu bude ráno v 7:00 hodin z autobusové otočky v Polepech, předpokládaný návrat je do
15. hodiny. Cena pro místní je 150,- Kč, cena pro přespolní je 200,- Kč, peníze se budou vybírat až
v autobuse.
Na zájezd je nutné se předem přihlásit, POZOR, nejpozději do 31. března, pak budou volná místa
v autobuse nabídnuta sousedům z Pašinky. Zájemci se mohou přihlašovat na obecním úřadu v době
úředních hodin na telefonu 321 725 362, nebo osobně tamtéž, anebo kdykoliv na tel. 722 937 844,
nebo e-mailem na oupoley@obecpolepy.cz.
I. Kučerová
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Výlet
Na základě jediného návrhu, který nám na výzvu uveřejněnou v předcházejícím čísle PL zaslala paní
Ludmila Vojáčková, bylo cílem letošního výletu vybráno město zapsané v UNESCO, město, kde se
narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, město s krásným zámkem. Nebudu napínat, jedná se o
Litomyšl. Garantem výletu je Jana Procházková.
I. Kučerová
Výlet do Východních Čech
Výlet (nejen pro seniory) se uskuteční ve čtvrtek 21.5.2015. Tentokrát vyrazíme téměř „za humna“ a
navštívíme památky Pardubického kraje. První zastávkou bude renesanční zámek a zámecký park v
Litomyšli, který je zapsán na seznamu UNESCO (více na www.zamek-litomysl.cz). Poté vyrazíme do
přírody a navštívíme Soubor lidových staveb Vysočina. Zdejší expozice nám přiblíží život lidí od
poloviny 19. století (více na www.vesely-kopec.eu). Podrobný harmonogram výletu bude upřesněn v
příštích Polepských listech.
V případě zájmu se přihlaste Janě Procházkové na tel.: 724 700 427. Volejte nebo pište, ve všední
den po 14. hodině, o víkendu možno během celého dne.
J. Procházková
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
Seznam připravovaných akcí z minulého měsíce doplníme o posezení při kafíčku a mši svatou
v kapličce:
 Posezení při kafíčku – 21.4.2015 od 17 hod. v polepské hospůdce – bude upřesněno na začátku
dubna
 Čarodějnice – 30.4.2015
 Den matek – 10.5.2015
 Den dětí – červen
 Sportovní turnaj ke dni otců – červen – k této akci vyhlásíme během dubna anketu na
webových stránkách, aby si polepští tatínkové, ale i ostatní muži mohli vybrat, o jaký sport by
měli zájem.
 Mše svatá v kapličce Cyrila a Metoděje v Polepech – 5.7.2015
J. Procházková, R. Chroustová, I. Kučerová
Nabídka na nové cvičení - PILATES
Na základě podnětu Mgr. Mačkové bychom Vám chtěli nabídnout další možnost cvičení – tentokrát
by se jednalo o PILATES. Pilates cvičení zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu,
ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání, zlepšuje držení celého těla, ulevuje od bolestí zad a krku,
zpevňuje svalstvo, které při klasickém cvičení není procvičováno … Cvičí se většinou vleže na podložce,
je vhodné pro všechny věkové kategorie i pro lidi bez fyzické kondice, takže se nemusíte bát, že
nebudete stačit tempu.
Cvičení by probíhalo v neděli od 17 hodin buď ve fitku nebo ve spolkové místnosti. Cvičitelkou by
byla Světlana Anisimova, která momentálně vede cvičení pod hlavičkou DDM Kolín a cvičí také
v Býchorách nebo v Zibohlavech. Jedna cvičební lekce trvá 1,5 hod, cena za celou lekci je 50,- Kč.
Přijďte na ukázkovou lekci zdarma, která se koná v neděli 12. dubna. Zájemci o ukázkovou lekci se
mohou hlásit na telefonu 722 937 844 (Kučerová), nebo e-mailem oupolepy@obecpolepy.cz do 9.
dubna. Podmínkou pro to, aby se cvičení uskutečnilo, je zájem minimálně 8 lidí.
I. Kučerová

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Floristická velikonoční dílna ve spolupráci s obchodem My Living z Kolína
Během velikonoční dílny, která se koná v neděli 29.3.2015 od 14 hodin ve staré škole na Pašince si
můžete vyrobit:
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1) Dekorační vajíčko – umělohmotné větší vajíčko, ubrousek s motivem, lepidlo dispercol, štětec,
nůžky, provázek, stužku, krajku, malý dřevěný knoflík
2) Dekoraci na stůl – menší květináč s výškou cca 10 cm, zelená aranžovací hmota, buxus, proutky
nebo jiné trvanlivé větvičky, křepelčí vejce, půlky skořápek, peří, tavící pistole, zahradnické nůžky, nůž
3) Jarní kytici z tulipánů (dárkově zabalená) - tulipány, proutky břízy nebo jiné větvičky, borůvčí,
peří, staré černobílé noviny nebo jakýkoli pevnější jednobarevný papír, celofán, provázek, mašle na
ozdobení, zahradnické nůžky, tavící pistole
4) Velikonoční aranžmá - jakékoli jarní cibulky v plastovém květináči, padnoucí obal nebo
dekorativní papír, celofán, proutky a peří k ozdobení, mech, může být i nějaký zápich, křepelčí vejce,
skořápky
5) Věnec na dveře - březové proutky a jiné trvanlivé větvičky, buxus, drát, přírodní provázek nebo
mašle, jakákoli dekorace na zavěšení (nejlépe plochá, nebo umělohmotná vajíčka), seno, proutky,
mech křepelčí vejce, tavící pistole
Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, potvrďte to do pondělí 23.3. na obecním úřadu na Pašince – tel.
321 724 155, e-mail obec-pasinka@volny.cz. Na těchto kontaktech také, prosím, uveďte, zda máte
zájem si koupit materiál na místě.
J. Matoušková

Čtenáři nám píší …
Karneval …
… si užili nejen Barča a Terka, ale i naše mrňata Matýsek a Rozárka. Přišli jsme domů úplně
utacnovaní, ale spokojení a šťastní . Celému týmu patří velký dík za prima odpoledne. Nechali jste v
celé akci nejen spoustu práce a starostí, ale i srdíčko. Bylo vidět, že to děláte rádi a to je moc dobře naše děti si to zaslouží.
Přeji všem, aby Vás neopouštěl elán a nadšení a těším se spolu s našimi robátky na další prima
odpoledne ...
Petra Abrahámová
Opožděná gratulace
Dne 9. února 2015 se ve zdraví dožil 85 let pan Ing. Václav Horský z Prahy. Touto cestou se
omlouvám všem čtenářům PL, že jsem to zdržel. Jedná se o dlouholetého polepského spoluobčana,
starší generace si ho pamatuje.
Jaroslav Chroust, Grunta č. 8

Společenská kronika
V březnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
80. narozeniny pan Milan Guštar a pan Tomáš Vedral
75. narozeniny pan Josef Šanc.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová
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