Číslo I
Leden 2009

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Vánoce jsou za námi, na Štěpána jsme si opět společně zazpívali, Silvestr byl také
poměrně klidný, tedy můžeme vykročit do nového roku a vrátit se k běžným problémům.
A co nás letos čeká?
Kromě běžných aktivit
budeme dále připravovat
výstavbu
kanalizace,
předpokládáme,
že
získáme
stavební
povolení na nové kabiny,
opravíme další chodníky
a silnice v obci. Také
bychom rádi dokončili
cyklostezku na Pašinku,
díky
obnovenému
operátu
katastru
nemovitostí
máme
jednoznačné podklady k
vyrovnání s majiteli pozemků pod komunikacemi, samozřejmě budeme využívat dotační
tituly vhodné pro rozvoj naší obce. V tomto výtisku Polepských listů máte k dispozici
návrh rozpočtu na letošní rok. Finanční výbor připravil návrh rozpočtu vyrovnaného,
který zohledňuje nejen výdaje nutné, pravidelně se opakující, ale navrhuje i řadu výdajů
mimořádných, které mají přispět k dalšímu rozvoji Polep. Vaše připomínky k tomuto
návrhu můžete doručit na obecní úřad.
Před námi je tedy další rok, který bychom opět rádi prožili aktivně. Věříme, že se k nám
přidáte, zapojíte se i do sportovního a společenského života, který pro Vás připravuje
kulturní komise a dáte nám vědět, jaký je Váš názor na naše snažení.
S přáním pevného zdraví Váš starosta Rostislav Vodička
Administrativní pracovnice: Po 14-20 hod., St 8-20 hod.
Starosta, místostarostka:
Po 18-21 hod., St 18-21 hod.

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515

www.obecpolepy.cz
oupolepy@volny.cz

Poděkování
Děkujeme rodině Havránkových za přípravu a realizaci Vánočního zpívání v kapličce.
Poděkování patří samozřejmě i Výtvarnému studiu Švarc za grafickou realizaci
zpěvníčků.

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V lednu slaví:
paní Emílie Augustinová 82. narozeniny,
pan Jindřich Holeček 86. narozeniny,
a pan Josef Toška 80. narozeniny.
Přejeme všem jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Kalendář zasedání zastupitelstva, výborů a komisí
Obecní zastupitelstvo
starosta: Ing. Rostislav Vodička
místostarostka: Mgr. Evženie Mačková
členové: Jaroslav Bejlek, Ing. Václav Civín,
Ing. Leoš Hejduk, Jiří Král,
Ing. Irena Kučerová
Finanční výbor
předseda: Ing. Václav Civín
členové: Marie Mlázovská, Luboš Vinklát

každé první pondělí v měsíci od 19 hod.
7.1.09
6.4.09
13.7.09
5.10.09
9.2.09
4.5.09
3.8.09
2.11.09
2.3.09
1.6.09
7.9.09
7.12.09
následující pondělí po zasedání zastupitelstva
14.1.09
20.4.09
20.7.09
12.10.09
16.2.09
11.5.09
10.8.09
9.11.09
9.3.09
8.6.09
14.9.09
14.12.09
následující pondělí po zasedání zastupitelstva
14.1.09
20.4.09
20.7.09
12.10.09
16.2.09
11.5.09
10.8.09
9.11.09
9.3.09
8.6.09
14.9.09
14.12.09
středa po zasedání zastupitelstva
14.1.09
8.4.09
15.7.09
7.10.09
11.2.09
6.5.09
5.8.09
4.11.09
4.3.09
3.6.09
9.9.09
9.12.09
poslední středa v měsíci
28.1.09
29.4.09
29.7.09
21.10.09
25.2.09
27.5.09
26.8.09
25.11.09
25.3.09
24.6.09
30.9.09
16.12.09

Kontrolní výbor
předseda: Jiří Král
členové: Zbyněk Vokoun, Jaroslav Beneš
Stavební komise
předseda: Jaroslav Bejlek
členové: Ing. Leoš Hejduk, Václav Civín st.,
Drahoslav Klauda, Ondřej Nehasil
Kulturní komise
předseda: Mgr. Evženie Mačková
členové: Libuše Šterberová, Blanka Šmídová,
Šárka Nehasilová, Jana Syřínková,
Jana Procházková, Tereza Mačková
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Informace Obecního úřadu Polepy
Návrh rozpočtu na rok 2009
Pro sestavení rozpočtu na rok 2009 finanční výbor bohužel neobdržel od občanů žádné
podněty, a tak bude rozpočet sestavován pouze na základě návrhů a připomínek
zastupitelů. Návrh rozpočtu je uveden v uveřejněných tabulkách.
Příjmy
Příjmy daňové ze státního
rozpočtu
Daň z nemovitostí
Příjmy z poplatků TDO, ČOV a
psů
Příjmy z pronájmů
Příjem za třídění odpadu
Příjmy z prodeje pozemků
(obchvat)
Ostatní příjmy
Úroky

Příjmy za rok 2009 celkem

Výdaje provozní
4 169 000
220 000
324 500
54 500
70 000
80 000
48 000
66 140

5 032 140

Geodeti a výkup pozemků
Opravy a údržba komunikací

150 000
80 000

Příspěvek na dopravní obslužnost obce
Údržba stávající ČOV
Příspěvek na školky a školy

200 000
6 500
360 000

Provoz knihovny
Náklady na kulturní činnost
Akce pro děti (lyže, karneval, den dětí,...)
Jubilea občanů
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Příspěvek na hřbitov v Nebovidech
Územní plánování
Sběr a svoz komunálních odpadů
Veřejná zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana
Odměny členů zastupitelstva
Činnost místní správy
- osobní náklady zaměstnanců OÚ vč. poj.
- energie
- pošta a telekomunikace
- bankovní poplatky
- knihy, software a školení
- nákup služeb včetně oprav a údržby
- kancelářské potřeby, výzdoba
- pohoštění
- příspěvky organizacím ČSOM, MAS, stát
- ostatní výdaje

19 600
26 000
25 000
5 500
208 200
105 000
5 000
5 000
555 000
15 000
5 000
15 000
490 000

Výdaje za rok 2009 celkem

300 000
103 000
33 000
25 000
5 000
75 000
75 000
5 000
15 000
5 340
2 917 140

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Do doby schválení rozpočtu bude obec
hospodařit podle rozpočtového provizoria. Plán investic je uveřejněn v tabulce na
následující straně.
Zpráva stavební komise za rok 2008
Stavební komise pracovala v roce 2008 ve složení: pp. Bejlek, Civín Václav st., Klauda,
Nehasil Ondra a ing. Hejduk. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným legislativním
změnám v zákoně o obcích, pracovala komise i nadále jen jako poradní orgán
zastupitelstva obce. Komise se scházela vždy týden po konání zasedání zastupitelstva.
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Zabývala se došlou poštou
související se stavební činností
Investiční záměr obce Polepy na rok 2009
v obci,
případnými
Projekt ČOV
850 000
připomínkami
občanů
a
Chodníky - ul. Růžová - budeme žádat o dotaci
360 000
vlastními návrhy na stavební
Kabiny - hřiště
340 000
Úprava předhospodí
100 000
úpravy v obci. Komise předkládá
Úprava okolí hasičárny
100 000
své návrhy k posouzení a
Projektová dokumentace k žádostem o dotace
100 000
případnému
schválení
Schody hřiště včetně úpravy terénu
50 000
zastupitelstvu obce. Ne všechny
Propagační materiály
50 000
návrhy jsou však schváleny a tak
Vybavení fitcentra
50 000
Strategický plán obce
40 000
se stává, že některé jsou
Zeleň u obchvatu
30 000
převáděny do následujícího roku
Nové židle - hospoda
25 000
(přístupová cesta ke hřišti –
Svítidla průtah
20 000
schody,
oprava
chodníků,
výtluky na místních komunikacích). Naše návrhy je však také nutno konzultovat
s finanční komisí obce.
Jaroslav Bejlek, předseda stavební komise
Celkové
předpokládané
náklady

Hledá se kronikář(ka)
K 31.12.2008 se vzdala funkce kronikářky obce paní Mgr. Evženie Mačková z důvodu
časové zaneprázdněnosti. Hledáme touto cestou někoho z Vás, kdo by se rád staral o
kroniku naší obce. Pravidla a zásady pro práci kronikáře byly uveřejněny v minulém
čísle Polepských listů. Nebojte se a ozvěte se osobně na OÚ v době úředních hodin nebo
telefonicky na číslo 724 180 515.
OÚ hledá administrativní pracovnici
Vzhledem k tomu, že současná administrativní pracovnice OÚ, paní Frenglová, odchází
do důchodu, hledáme někoho, kdo její práci nejen zodpovědně převezme, ale bude ji
vykonávat i v dlouhodobém pracovním vztahu. Zájemce o tuto práci by měl být
komunikativní člověk, měl by mít kladný vztah k administrativním činnostem, umět
účetnictví, bude vést pokladnu a ke své práci bude velmi často potřebovat znalosti práce
na počítači - Word, Excel, elektronická pošta, internet, elektronické bankovnictví (účetní
program – zaučíme). Jedná se o práci na poloviční úvazek, tomu odpovídá i finanční
ohodnocení a nárok na dovolenou, pracovní doba je shodná s dnešními úředními
hodinami administrativní pracovnice. Podrobnější informace zájemcům podá starosta
obce Ing. Vodička na telefonu 724 180 515.
Uchazeči o tuto práci nechť pošlou svůj životopis na OÚ do 21. ledna 2009. Výběrové
řízení bude probíhat následující den, tj. ve čtvrtek 22. ledna 2009 na OÚ v Polepech od
18 hodin.
Na okrese Kolín jsme nejlepší vesnicí ve třídění odpadu
V celkovém pořadí se Polepy umístily ve 4. ročníku soutěže pořádané středočeským
krajem „My třídíme nejlépe“ se ziskem 869 bodů na 30. místě v kategorii obcí od 5001999 obyvatel. Jen pro zajímavost: další kolínskou obcí v této kategorii jsou Bečváry, ty
se umístily až na 61. místě se 732 body. Nejúspěšnější obec získala celkem 1637 bodů,
obec na posledním místě získala pouhých 81 bodů.
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Což takhle třídit odpad o trochu víc, o trochu víc ho sešlapávat a zaokrouhlit bodový zisk
na „1000“? Letos by to stačilo na 13. místo.
Soutěž se vyhodnocuje za jednotlivá čtvrtletí. A za co se body vlastně získávají?
1) Celkový objem vytříděného odpadu (papír, plasty, bílé a barevné sklo, nápojové
kartony) v kg na 1 obyvatele - bodové hodnocení: 1 kg = 10 bodů
2) % množství vytříděného odpadu k množství komunálního odpadu dále nevyužitelného
– bodového hodnocení: 1% = 1 bod, maximálně 100 bodů
3) Efektivita sběrné sítě, přeloženo do srozumitelného jazyka se hodnotí to, jak
využíváme objem sběrových nádob (kontejnerů a popelnic), ještě jinak řečeno, jestli
sešlapáváme PET lahve a papírové krabice – bodové hodnocení je přiděleno, jen když se
ukazatel pohybuje v daném intervalu: plasty 18 – 38 kg/m3 = 20 bodů
papír 53 – 105 kg/m3 = 15 bodů
sklo 120 – 300 kg/m3 = 10 bodů
4) Bodová bonifikace za sběr a třídění bílého i barevného skla se nás týká – bodové
ohodnocení: 25 bodů
5) Pokud i nadále budeme třídit nápojové kartony, získáme navíc dalších 25 bodů
6) Sběr vytříděného elektrozařízení (viz. e-box u vchodu na OÚ) – bodové hodnocení
1 kg = 50 bodů
7) Pokud zřídíme místo pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů, získáme
dalších 50 bodů.

Z následujícího obrázku je vidět, že středočeši se k odpadům chovají nejhůře z celé
republiky:
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Chybí kontejnery na tříděný odpad
Během posledních dnů minulého roku přišla obec o několik kontejnerů na tříděný odpad.
V Severní ulici u řadovek během silvestrovské noci shořel kontejner na papír a tetrapaky,
kontejner na plasty je tak ohořelý, že bude muset být také nahrazen.
U hasičárny byl pro změnu kontejner na plasty odcizen a krádež vyšetřuje Policie ČR.
Nové kontejnery by se na stanovišti kontejnerů měly objevit během tohoto nebo
následujícího týdne.
Kromě toho ještě někdo ukopnul odpadkový koš opět u hasičárny. Ten byl však ihned
vyměněn.

Jednou větou ...
• Pokud někdo kácí v tomto období stromy, platí totéž co na jaře. Větve z kácení
stromů dáváme po domluvě s obecním úřadem na jedno místo (tel. 724 180 515).
• Zájemci, kteří by si chtěli nechat udělat nebo zkopírovat fotografie umístěné na
internetu na adrese http://polepy.rajce.idnes.cz, si mohou na OÚ zdarma vypůjčit
CD. Záloha, která činí 50,- Kč, bude vyplacena zpět při vrácení CD.
• Firma Stachema buduje v Červených Pečkách novou výrobnu stavebních hmot.
V souvislosti s tím se starosta informoval na možný zvýšený počet nákladních aut
projíždějících naší obcí. Správa a údržba silnic však vydala negativní stanovisko
k průjezdu nákladních aut po mostě přes Polepku. Zvýšený provoz nákladních aut
v důsledku provozovny v Červených Pečkách by se nás tedy neměl týkat.
• Opět byly nalezeny jehly a stříkačky. Jedná se o lokality hluboká cesta, otočka
autobusů, odpadkový koš u polní cesty směrem na Kolín.
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• Jistě jste si všimli, že byly instalovány radary na měření rychlosti. Radar na vjezdu
do obce ze směru od Kolína je dočasně mimo provoz. Oprava bude provedena
v dohledné době.
• Zjistili jsme, že je možné elektronickou peněženku vydanou pro městskou dopravu
i měsíční předplatné využívat také v linkových autobusech, neboť obě dopravy
zajišťuje jedna společnost.
• Cena vodného se pro letošní rok zvyšuje z původních 29,54 Kč/m3 na 31,31 Kč/m3
včetně DPH.
• 4. ZŠ Lipanská v Kolíně nás požádala o zveřejnění zápisů budoucích prvňáčků.
Zápis se koná 15.1.2009 od 13 do 17:30 hodin a 16.1.2009 od 13 do 17 hodin.
• Únorové veřejné zasedání se bude konat z důvodu jarních prázdnin až v pondělí 9.
v zasedací místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin.

Spoluobčané nám píší
Vážení spoluobčané,
mám výhrady k autobusové dopravě. Myslím, že by měla sloužit především školákům,
aby se vraceli naobědvaní ze škol do Polep. My dospělí využíváme auta a důchodci se
jistě časově přizpůsobí. Navrhuji podle zvonění ve školách odjezdy ve 13:10 hod. a ve
14:10 hod. (myslím nejbližší zastávku u nejnavštěvovanějších základních škol) místo
spoje ve 13:46 hod.
Komu není dostupnost do naší obce lhostejná, ozvěte se do 20.1.09 na obecní úřad tel.
724 180 515 nebo e-mail oupolepy@volny.cz) s možnými návrhy řešení. Ten jeden spoj
navíc by údajně stál asi 8.000,- Kč ročně a já navrhuji, že se klidně zúčastním sbírky a
ráda přispěji.
Píšová

Chtěla bych touto cestou upozornit na velice temperamentního a nebezpečného psa
v ulici Potoční v obci Polepy. Jedná se o belgického ovčáka na č.pop. 49, jehož
majitelem je pan Radek Jandík.
Dne 7.1.2009 jsem v dopoledních hodinách byla tímto psem zezadu napadena, poranění
si vyžádalo lékařské ošetření a pracovní neschopnost. Nikdo však nepochopí bolest, která
se naštěstí ještě zmírnila díky zimnímu vrstvenému oblečení.
Buďte při procházkách všímaví a opatrní.
poštovní doručovatelka
Alena Procházková

7

Soutěž Patriot Polep skončila
Výherce 10. kola
Snad to bylo tím předvánočním shonem, ale posledního, 10. kola se zúčastnil jediný
soutěžící. Hádejte, kdo to byl? Samozřejmě pan Jindřich Holeček. Stal se tak
nejúspěšnějším účastníkem soutěže a jednoznačně největším znalcem polepské historie.
Soutěže se zúčastnil 7x a jeho odpovědi byly vždy správné. Mezi další úspěšné soutěžící
patří rodiny Novákova a Hodačova.
Jak tedy zněly správné odpovědi z posledního kola?
1b – Kronika obce Polepy byla založena v roce 1923.
2c – Jejím zakladatelem byl Antonín Weber.
3a – Jiří Vacek (nikoliv Karel, jak bylo mylně uvedeno) byl kronikářem obce
neuvěřitelných 33 let.
Podle pravidel soutěže uveřejněných v lednovém čísle Polepských listů před rokem, když
soutěž začínala, budeme na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce Polepy losovat
3 výherce soutěže Patriot Polep, kteří obdrží slíbené poukázky na nákup knih
v knihkupectví Král v hodnotě 500, 300 a 200 korun. V losování bude každý účastník
zastoupen tolikrát, kolikrát správně odpověděl na otázky jednotlivých kol soutěže.

Nová soutěž – Kam s ním?
Byla to náhoda, jak už to tak někdy bývá. Dostala se mi pod ruku malinká knížečka
vydaná společností EKOKOM, kde se mluvilo o odpadech ve všech pádech. Ale bylo to
velmi zajímavé, a tak jsem si řekla, že by to mohlo být zajímavé i pro ostatní.
Většina z nás (až na výjimky, kterým každý týden popelnice „přetéká“) už se docela
dobře naučila odpady třídit. Hodíme je do barevného kontejneru a je to! Ruku na srdce,
kdo z nás ví bezpečně, jestli ten či jiný odpad může dát do příslušného kontejneru a co se
vlastně s vytříděným odpadem děje dále?
Tak začněme pěkně po pořádku …
Jak to bylo dřív?
Ať člověk dělá cokoliv, produkuje odpady. Ale ještě před několika lety tomu tak nebylo.
Zbytky jídel a jejich přípravy, dokonce i vodu z nádobí spotřebovala domácí zvířata,
protože se nepoužívaly saponáty. Jinak bylo téměř všechno z přírodních materiálů, takže
vzniklý odpad někde shnil nebo se rozpadl.
Na počátku minulého století bylo v komunálním odpadu nejvíce popela z kamen. Proto
taky dodnes říkáme nádobám na odpad „popelnice“.
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A jak je tomu dnes?
Co si budeme nalhávat, ať chceme nebo nechceme, tu více, tu méně žijeme konzumním
životem. Důkazem toho je fakt, že každý člověk ročně vyprodukuje průměrně 200 kg
odpadů. A toto množství bohužel neustále poroste.
Doby rozkladu
Komunální odpad je směs odpadů z domácnosti, od živnostníků, z údržby veřejné zeleně,
z košů na ulicích atd. Je tvořen především obaly od potravin a spotřebního zboží.
Plastové pytlíky na nákupy v obchodě mají cenu pár haléřů, proto je dostáváme zdarma.
Použijeme je jednou a zahodíme někdy už za pár minut. Takový plastový pytlík nebo
taška se ale rozkládá v přírodě 20- 30 let, kelímek od jogurtu dokonce 50-80 let, filtr od
cigarety 10-20 let, naproti tomu list papíru 2-5 měsíců a ohryzek od hrušky jen 7-20 dní.
Jak zařídit, abychom objem odpadů omezovali
Nebudeme se vracet o sto let zpátky na
statek, ani nebudeme prát na valše a
všichni chodit pěšky. Ale můžeme se
chovat tak, abychom produkovali co
nejméně odpadu.
Jak to zařídit?
1) Kupujte větší balení – to se projeví v konečném důsledku jako menší množství
obalového materiálu.
2) Nekupujte zboží s přehnaně luxusními obaly – takové obaly mohou mít cenu vyšší
než zboží samotné.
3) Kupujte kvalitní věci, které vám déle vydrží – extrémně levné zboží je většinou
z nekvalitních materiálů nebo nevalného provedení, proto se brzo poškodí a někdy
není možné ho ani opravit a musí se vyhodit.
4) Neplýtvejte elektřinou, teplem ani vodou – výroba energií je jedním z největších
producentů odpadů.
5) Uvažte, jestli opravdu potřebujete kupovat nové věci – kupovat novou ledničku,
protože má hezčí dveře než ta stará, je ekologická nemravnost.
6) Třiďte odpady – vhozením odpadů do příslušného kontejneru nebo odevzdáním
odborníkům k recyklaci zajistíte, aby se suroviny, ze kterých jsou vyrobeny, mohly
vrátit zpět do výroby a abyste jim prodloužili život.
Zásady pro snadné třídění
 Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich patří. Když se obsah
znečistí, často ho už nelze recyklovat.
 Abyste měli s tříděním co nejméně práce, třiďte je hned, jak vzniknou doma
v kuchyni (stačí stará krabice, do které dáte igelitové tašky a do nich budete
třídit plasty, papír a sklo, plnou tašku pak lehce odnesete do kontejneru,
nemusíte si hned pořizovat drahé dělené odpadkové koše).
 Když odpad vyhodíte do černého kontejneru nebo popelnice, už ho nebude
možné žádným způsobem využít, protože tento odpad jde většinou rovnou
na skládku.
9

Za rok tak můžete vytřídit 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.
Kolik vytřídíte Vy?

Otázky pro 1. kolo:
1) Kolik tun odpadu v průměru vyprodukuje naše obec za rok při počtu obyvatel 600?
a) 120 000 kilogramů
b) 120 kilogramů
c) 1 200 000 kilogramů
2) Kolik stanovišť na kontejnery pro tříděný odpad máme v naší obci?
a) 2
b) 5
c) 12
3) Máme v Polepech nádoby pro sběr nápojových kartonů?
a) ano
b) ne
Správné odpovědi najdete ve výše uvedeném textu a na našich stanovištích kontejnerů.
Až je budete mít všechny pohromadě, pošlete je na známé kontakty: telefon 723 514 533
nebo e-mail irena.liska@seznam.cz. Příště se budeme podrobně věnovat plastům.
Propozice soutěže
Soutěž bude probíhat v 11 kolech po celý rok 2008. V každém letošním čísle Polepských
listů budou uvedeny otázky pro jedno kolo soutěže včetně několika možností odpovědí,
z nichž jedna bude správná. Vaším úkolem bude poslat správné odpovědi SMS zprávou
na tel. 723 514 533, nebo na e-mail irena.liska@seznam.cz, kdo tuto možnost nemá,
může odpovědi napsat na lístek a hodit do schránky na OÚ, na adresu Irena Kučerová,
Polepy 72 anebo vhodit do „Nápadníku“ na otočce. Nezapomeňte, prosím, uvést jméno a
příjmení.
Každý obyvatel Polep včetně dětí může v jednom kole zaslat odpovědi na otázky pouze
jednou, tj. pokud je rodina tříčlenná, může poslat odpovědi každý její člen. Soutěžit
mohou všichni mimo členy zastupitelstva. V každém kole bude ze správných odpovědí
vylosován jeden výherce, který získá zajímavé propagační předměty od společnosti
Ekokom. Losování bude probíhat na zasedání zastupitelstva - termíny viz. str. 1 - a
výherce bude uveřejněn v následujícím čísle Polepských listů.
Celkové vyhodnocení soutěže bude probíhat tak, že sečteme u jednotlivých soutěžících
počet úspěšných odpovědí a vyhraje ten, kdo jich bude mít nejvíce. K losování bychom
přistoupili v případě, že bude mít několik soutěžících stejný počet správných odpovědí.
A teď to nejdůležitější. O co se vlastně hraje? Vítěz soutěže získá dělený odpadkový koš
na tříděný odpad v hodnotě 2 000,- Kč. Věcné ceny obdrží i druhý a třetí vylosovaný
soutěžící. A to už stojí za to, ne?
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Kulturní a sportovní akce
Druhý dámský dýchánek v knihovně
Ve středu 18.2.2009 od 17.00 hodin se uskuteční Druhý dámský dýchánek při kávě či
čaji v místní knihovně. Jsou zvány všechny ženy, dámy, důchodkyně, které si chtějí
popovídat, předat zkušenosti, dozvědět se novinky a příjemně prožít středeční odpoledne.
Program bude zcela volný. Srdečně Vás zve p. H. Hrušková - knihovnice a E. Mačková.
Tvořivé šitíčko pro všechny
Šitíčko s módní návrhářkou Pavlínou už začalo. Scházíme se
každé úterý od 18 hodin ve spolkové místnosti. Za první setkání
jsme stihly předělat a ozdobit jedny šaty, naučily jsme se, jak
správně „brát míru“, dohodly jsme se, jakou plesovou kabelku
která z nás bude příště šít (až budete číst tenhle článek, budeme
mít určitě už i nastříháno), někdo si nakoupil ozdoby na vlastní
tvoření (a že bylo z čeho vybírat!), jiná bude šít tuniku na ples,
slyšely jsme spoustu fíglů „jak na to“ … A vůbec, nechcete přijít mezi nás? Oděvní
návrhářka Pavlína Šterberová má originální nápady, ke každé individuální přístup a
skutečně nevadí, že přijdete třeba jen někdy. Vstupné se žádné neplatí, pouze
spotřebovaný materiál, přihlašovat předem se nemusíte. S sebou si vezměte krejčovské
potřeby (nůžky, jehly, špendlíky, nitě, obyčejnou tužku, křídu na látku, krejčovský metr,
papír A4), pokud máte, pak oblečení nebo doplňky, které chcete vylepšit či ozdobit a
PŘEDEVŠÍM DOBROU NÁLADU!
Novinka - Šachový klub Polepy
Máte zájem si zahrát šachy?
V únoru začínáme, a to ve čtvrtek 12. února 2009 od 19 hodin
v nekuřácké (zadní) části hospody „První polepská“. Rádi bychom se
scházeli pravidelně každý týden, termín upřesníme po vzájemné
dohodě tak, aby všem šachistům vyhovoval. Rozehrajme si partie už
12. února, pravidla dohodneme na místě.
Vezměte si s sebou, prosím, šachy (není podmínkou). Bližší informace můžete získat na
telefonním čísle 728 445 856, paní Jana Syřínková.
Jana Syřínková
Kalendář akcí na rok 2009
Plánujete si svůj čas, protože jste velmi aktivní a zaneprázdnění? V tom případě jsou
určeny následující informace právě pro vás. Kulturní komise připravila i pro letošní rok
spoustu akcí, některé z nich již mají své pevné místo v kalendáři:
18.2.2009

(st)

17 hodin

Druhý dámský dýchánek v knihovně

8.3.2009
28.3.2009

(ne) 15 hodin
(so) 15 hodin

Dětský karneval
Tvořivé odpoledne – velikonoční kraslice

4.4.2009

(so) 14 hodin

Velikonoční výstava
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18.4.2009
25.4.2009
30.4.2009

(so) 14 hodin
(so) 7 hodin
(čt)
večer

Jarní burza kytiček
Nákupní Polsko
Pálení čarodějnic

9.5.2009
(so) 19 hodin
10.5.2009 (ne) 15 hodin
23.-24.5.2009 (so, ne)
29.5.2009 (pá) 8 hodin

Májová tancovačka na hřišti
Den matek
Výstava historických motorek
Výlet na hrady a zámky

6.6.2009
14.6.2009

(so) 14 hodin
(ne) 14 hodin

Netradiční dětský den
Kolovětrání ´09

27.6.2009
4.7.2009
5.7.2009

(so) 14 hodin
(so) 19 hodin
(ne) 10 hodin

Tajná výprava – táborák
Pouťová zábava na hřišti
Mše svatá v kapličce

5.9.2009
12.9.2009

(so) 14 hodin
(so) 19 hodin

Vzpomínka na prázdniny
Polepské posvícení

10.10.2009 (so) 14 hodin
17.10.2009 (so) 7 hodin
24.10.2009 (so) 14 hodin
30.10.2009 (pá) 17 hodin

Podzimní burza věcí
Nákupní Polsko
Drakiáda (termín se může změnit dle povětrnostních
podmínek)
Ať žijí duchové

22.11.2009 (ne) 14 hodin
27.11.2009 (pá) 18 hodin

Beseda s osobností
Adventní tvoření

6.12.2009 (ne) 15 hodin
13.12.2009 (ne) 16 hodin
26.12.2009 (so) 17 hodin

Mikulášská besídka
Zvonění pro Ježíška
6. Vánoční zpívání v kapličce

Vybrali jste si? To nás těší. Pak si, prosím, termín akce, kterou byste rádi navštívili,
poznamenejte do svého diáře či kalendáře, abychom se tam mohli potkat. Podrobnosti o
jednotlivých akcích včetně termínu konání budou samozřejmě s předstihem uvedeny
v Polepských listech a připomenuty budou také obecním rozhlasem, Ti kteří mají
sjednanou službu zasílání zpráv e-mailem, obdrží zprávu také elektronickou poštou
(službu je možné kdykoliv sjednat, kdykoliv zrušit).
Na všechna setkání s vámi se těší členky kulturní komise.

Inzerce
Každé třetí pondělí v měsíci se můžete od 16 hodin na OÚ seznámit zdarma
s internetem, elektronickou poštou nebo s programy MS Word (textový editor) Excel
(tabulky). Pokud se vám termín nehodí, můžete si domluvit nový s panem Liškou na
telefonním čísle 724 629 192. Poprvé na vás bude čekat v pondělí 19. ledna 2009.
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