Únor 2017
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Tak přeci jenom přišla. Kdo? No přeci zima. Nejen že mrzlo, až
praštělo, ale i sníh napadl. Skoro patnáct centimetrů. Za celou zimu
… A jak zpívá Jarek Nohavica – kalamita. No, a v reálném životě
důvod proč nadávat. Někdo doma, někdo v hospodě, ale i na úřadě
jsme dostali svůj díl. Možná to vypadá, že zlehčuji letošní zimu a
nepříjemnosti, které nám přinesla, ale skutečně se snažím, abyste
žili v přiměřeném komfortu, měli schůdné chodníky a sjízdné silnice.
Ovšem když se panu Abrahamovi uprostřed zimy rozbije zameták a
opravářská firma nepatří k nejpružnějším, kvalita odklízení sněhu se
snižuje. Místo zametání je sníh z chodníků „jenom“ odhrnován. Díky
řidičům, kteří parkují na chodníkách, ale sněžný pluh neprojede
všude, takže někde sníh zůstal a Vy jste se po něm klouzali. 
I přesto, že jsem v minulém slově starosty na tento nešvar
upozornil, spousta řidičů nevnímala … A uklízení sněhu ze silnic? Jak
už jsem také psal, nepovažoval jsem za nutné shrnovat sníh, pokud
na silnice napadly tři centimetry. Než přijede traktor, jsou již ve
sněhu ujeté koleje, které pluh stejně neshrne. Tedy sypeme
kamínek, který povrch zdrsní a kdo nemá letní pneumatiky, neměl
by mít problém. Jedinou výjimkou, kdy jsme použili k sypání
vozovek sůl, byla ohlášená ledovka. Díky pomoci cestářů, kteří nám
nechali půl tuny soli, jste ráno mohli odjet po posolených
vozovkách. Během letošní zimy ale došlo i na sněžný pluh. Během
dvou dnů, spíše jednoho dne a noci, napadlo konečně sněhu víc,
takže bylo potřeba vyhrnovat i silnice. Na tomto místě se musím
omluvit obyvatelům Potoční ulice, na které jsem druhý den ráno
úplně zapomněl a nechal jsem jim na silnici asi deset centimetrů
sněhu. Pro auta to problém není, ale pěší měli chůzi ztíženou. Jak je
vidět, ani polepský starosta není bez chyby… °-) Příště, když se Vám
nebude něco líbit, nebo budete mít pocit, že na Vás zapomínáme,
zavolejte. Pokusíme se o co nejrychlejší nápravu. Telefonní čísla
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 9 – 12 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

22. 2. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
22. 2. Přerušení dodávky
vody (po celý den)
2. 3. Obnovení kroužku
tvoření pro děti (ve
fitku od 17 hodin)
8. 3. Drobný kovový odpad (plechovky)
13. 3. Zasedání obecního
zastupitelstva od 19
hodin
16. 3. Setkání se záchranářem od 17 hodin ve
Vébrově restauraci
19. 3. Velikonoční tvoření
od 14:30 ve
spolkové místnosti
22. 3. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
31. 3. Noc s Andersenem
od 18 hodin ve
spolkové místnosti
8. 4. Ukliďme svět,
ukliďme Česko


telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

jsou v každých Polepských listech. I přes drobné problémy si myslím, že ani letošní zima nám kromě
silných mrazů nepřinesla žádné zásadní problémy. Každopádně se na únorovém zasedání zastupitelé
bavili o možnosti, jak ještě lépe zajistit zimní údržbu silnic i chodníků. Věřím, že najdeme shodu a na
příští zimu se připravíme ještě důkladněji.
Kromě zimních radovánek ale vesnice žije i jinak. V minulých listech byla vložena pozvánka do Vébrovy
restaurace na setkání lidí, kteří nám pomáhali, nebo kteří by pomáhat chtěli. Nakonec se sešlo
přibližně pětadvacet lidí. Při hudbou podbarveném posezení jsme nejen vzpomínali na loňské akce, ale
pokusili jsme se i získat názory přítomných na to, co by bylo potřeba řešit. Z papírků, které jsme
účastníkům posezení rozdali, jsme si přečetli výtku, že v obci není žádné bydlení pro seniory. O tomto
problému mluvíme už dlouho, bohužel jen mluvíme. Asi nemáme odvahu investovat do jiných aktivit,
když před sebou máme výstavbu kanalizace. Až vysoutěžíme zhotovitele, měli bychom vědět, s jakými
penězi budeme hospodařit na zbytku obecního majetku a třeba se k výstavbě bydlení pro seniory zase
vrátíme. Výtka zazněla i ke stavu povrchu ulice Zelená – předpokládám, že finální opravy povrchů ulic
budeme provádět až po výstavbě kanalizace, po zimě opravíme jen výtluky. Další připomínka se týkala
toho, že v obci neexistuje možnost odložit malé množství stavební suti a podobného odpadu. Pokud
uspějeme s naší žádostí o dotaci na kontejnerový vůz, budeme mít kontejner i na stavební suť. Pokud
dotaci nezískáme, předložím zastupitelům návrh, abychom pořídili alespoň jeden kontejner, a Vy jste
nemuseli stavební suť vozit někam jinam. Další náměty se týkaly společenského života – celodenní
výlet by mohl být např. do Českého Krumlova, Žďáru nad Sázavou a okolí, Nového Boru, Broumova,
Adršpachu, poptávka je i po vycházkách v okolí obce doplněných o výklad z historie, případně po
vycházce za jarními květinami. A na závěr si nechávám lístek, na kterém bylo napsáno poděkování za
příjemný večer a přání, aby se taková setkání opakovala i se stejnou hudbou. Na konci bylo na lístku
napsáno …„Polepáci by se snad naučili chodit“. Setkání bylo sice poděkováním za celoroční pomoc,
přineslo však i další náměty jak vylepšit život v obci. Máte-li i Vy návrhy a připomínky, pište nám je.
Mailem, FB, do schránky.
S paní místostarostkou se průběžně bavíme o tom, kdo je vlastně „cílovou skupinou“ aktivit v obci.
Důchodci, rodiče s dětmi, lidé v aktivním věku s nedostatkem času, ženy, muži, sportovci, nesportovci.
Hledisek je mnoho a my se snažíme, abychom nabízeli akce, na které by přišlo co nejpestřejší složení
lidí.
Ještě než propukne jaro a nás to bude táhnout na zahrádky, bychom chtěli uspořádat pozdní
odpoledne se záchranářkou . Bližší informace jsou uvedeny v rubrice Kulturní a sportovní akce uvnitř
listů.
Na téma pomoci bližnímu ještě jednou. Ostravská obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku
pomáhá školákům v Gambii. O tom, jak i my můžeme přispět, se dozvíte v těchto listech na straně 5.
Na závěr Vám všem přeji pohodu, dobrou náladu, radost z jarního sluníčka a hlavně pevné dobré
zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Poděkování patří všem sousedům, kteří nám nezištně pomáhají uklízet sníh z chodníků před
vlastním domem i na veřejném prostranství.
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Informace Obecního úřadu Polepy
Odpady v roce 2017
Dosavadní známky platí až do konce února, svoz bude tedy probíhat s frekvencí podle typu
zakoupené známky (týdně, jednou za 14 dní či jednorázově, kombinovaný svoz má frekvenci v tomto
období také týdně). Pokud Vám zůstaly nevyužité oranžové známky na bioodpad, můžete je přinést
s sebou v okamžiku, kdy budete platit známku na rok 2017, poskytneme Vám slevu ve výši 20,- Kč na
známku, maximálně však můžete vrátit 10 známek. V případě, že biopopelnici nemáte, poskytujeme
Vám slevu ve výši 275,- Kč.
Máte-li zájem změnit dosavadní frekvenci svozu, například pokud jste měli po celý rok týdenní svoz,
nebo změnit objem nádoby, vyplníte Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad v okamžiku, kdy
budete platit známku na rok 2017.
Ceny známek
Upozornění pro zájemce o kombinovaný svoz – známku je třeba zaplatit a vyzvednout do konce
února, aby Vám byla popelnice svezena hned ve středu 1. března. Ti, kteří mají svoz 1x za 14 dní, mají
čas do 7. března. Podmínkou pro uplatnění slev pro jednočlennou a dvoučlennou domácnost je trvalé
bydliště v Polepech.

Úhradu známky můžete provádět v hotovosti na OÚ, kde si hned známku vyzvednete. Platit můžete
i bankovním převodem na účet obce vedený u ČSOB 272620115/0300. Nezapomeňte jako variabilní
symbol uvést své číslo popisné, pro jistotu připište také Vaše příjmení. Urychlíte tím dohledání platby.
Pokud platíte převodem, odečtěte si slevu za biopopelnice a známky přineste s sebou na OÚ, až si
budete vyzvedávat známku na rok 2017.
Další poplatky
Pokud máte psa, můžete zároveň uhradit poplatek ze psa, který se již léta nemění a činí 50,- Kč.
Platíte-li poplatek za ČOV ve výši 500,- Kč, uhraďte, prosím i tento. Děkujeme.
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Kam se známka lepí
V letošním roce byla na přání obchodní zástupkyně z AVE sjednocena známka na popelnici
s ostatními obcemi. Opatřením si slibujeme lepší orientaci pro pracovníky AVE. Známku si, prosím,
vylepte na místo, kde jste lepili známky v předchozích letech. Dbejte, prosím, na to, abyste lepili
známku na místo, které není znečištěno – známka by se nemusela dobře přilepit.
Opatření, o kterých jsme informovali v minulém čísle, aby se cena známek nadále nenavyšovala:
 Probíhají jednání s AVE, kde se dolaďuje způsob fakturace – AVE předložilo návrh smlouvy
teprve po únorovém zastupitelstvu, ceny se budou schvalovat na březnovém zasedání a budete
o nich informováni - ať dopadne hlasování jakkoli, cenu známky pro letošní rok to neovlivní.
 Prověřují se technické možnosti svozu v Potoční ulici „velkým“ svozových vozem – bohužel, po
prověření dispečerem AVE není technicky možné, aby svoz v Potoční ulici prováděl velký
svozový vůz, zůstane tedy při starém – v Potoční ulici i nadále bude jezdit „košovka“.
 Snažíme se vyjít vstříc pracovníkům AVE a jednáme o vizuální změně známek – změna již
zajištěna pro tento rok – samolepky jsou malé, bílé se znakem AVE a s uvedením počtu svozů za
rok.
 Způsob fakturace ani organizace svozu bioodpadu pro rok 2017 zatím nebyla s AVE
projednávána, jednání začnou až po odsouhlasení smlouvy na komunální odpad.
Svoz drobného kovového odpadu
První svoz drobného kovového odpadu se setkal s poměrně velkým ohlasem, čehož si vážíme. Řada
z Vás se ptá, kdy bude další svoz a co všechno můžete ke svozu předat.
Svoz drobného odpadu provádí pan Linhart pravidelně každou první sudou středu v měsíci (ve
stejném termínu jako je první svoz komunálního odpadu v měsíci pro četnost 1x za 14 dní). Nejbližší
svoz bude ve středu 8. března – termíny uvádíme na titulní straně v pravém sloupku.
Ke svozu můžete předat jakýkoli kovový odpad – kromě již zmiňovaných plechovek od konzerv také
hliníková víčka (mohou být vytříděna v igelitovém sáčku), kovový spojovací materiál, trubky, nádobí i
větší kusy jako např. kýble, sudy, nebo děravá popelnice.
Drobný odpad můžete nechávat vedle popelnic v plastových kbelících, které vysypeme a vrátíme,
nebo v igelitových pytlích, které však nevracíme.
Svoz papíru – novin, časopisů a letáků
S ohledem na pozitivní ohlasy se sběrem kovového odpadu zvažujeme možnost sběru také novin,
časopisů a letáků. Důvody jsou dva. Jednak kontejnery na papír jsou neustále plné velkých kartonů a
odpad pak není kam odkládat, ale hlavním důvodem jsou peníze. Příspěvky od AVE ani od EKO-KOMU
nepokryjí náklady na svoz. Zkusili bychom tedy variantu noviny, časopisy a letáky sbírat sami a
následně bychom vyhodnotili přínos tohoto opatření.
Přivítáme, když z papírového odpadu budete časopisy, noviny a letáky dávat na hromádku a jednou
za měsíc (nebo častěji) je svážete a takový balíček také necháte stát vedle popelnice. Pan Linhart je
posbírá a sveze společně s kovovým odpadem. Chcete-li se zapojit a pomoci, budeme rádi. Poprvé se
bude sbírat ve středu 8. března.
Sběr použitých jedlých olejů
Mnozí z Vás si jistě všimli, že na třídících místech přibyly černé plastové popelnice s dírou v boku.
Jedná se o speciálně upravené nádoby na sběr použitých jedlých olejů z fritování a smažení. Chcete-li
být šetrní k životnímu prostředí a nepřidělávat starosti a zbytečné výdaje našim dětem, nalijte použitý
olej do PET lahve (maximálně o objemu 2 litry, aby prošla dírou v popelnici), uzavřete pevně víčkem a
vhoďte bočním otvorem do popelnice.
Máte-li jakékoliv dotazy k odpadům a jeho třídění, můžete kontaktovat místostarostku i starostu.
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Provozovna kadeřnictví vedle fitka už zase funguje
Podařilo se získat nového nájemce na provozovnu kadeřnictví vedle fitka. Nájemcem je paní Lucie
Vnuková z Kolína a potěšující je, že kadeřnictví je již v provozu. Otevírací doba je dle objednávek na tel.
732 207 328, nebo na e-mail: salon.lucie2@seznam.cz. Paní Vnuková vzkazuje, že zájemci mohou
volat kdykoli během dne i o víkendu a je ochotná ostříhat Vás i celou rodinu včetně dětí u Vás doma
nebo na jiném domluveném místě. Cestu do 10 km neúčtuje.
Nesouhlasný dopis s činností Terra Group a odpověď kompetentních pracovníků
Vážení ve vedení společnosti.
Vedení Obce Polepy bylo kontaktováno zástupci kampaně Obec občanům s nabídkou na spoluúčast
občanů obce v energetické soutěži, a to s cílem úspor nákladů na energie v domácnostech.
Obecní zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby bylo umožněno společnosti Terra Group Investment, a.s.
nabízet občanům obce účast v soutěži. O podmínkách působení pověřeného koordinátora byla sepsána
smlouva, ve které byly stanoveny podmínky působení koordinátora. Vzhledem k tomu, že v obci je
zakázán podomní prodej, došlo k ujednání, že koordinátor NEBUDE obcházet jednotlivé nemovitosti.
Dále byly součástí smluvního ujednání i vzory propagačních materiálů, které dostanou občané obce do
svých schránek.
V rozporu se smluvními ujednáními obcházel koordinátor jednotlivé nemovitosti a aktivně (zvonil na
domovní zvonky) vyhledával jejich obyvatele a v podstatě podomním prodejem jim nabízel účast
v soutěži.
V rozporu se smluvními ujednáními byly do schránek nemovitostí v obci roznášeny odsouhlasené
propagační materiály, ovšem V OBÁLCE OPATŘENÉ ZNAKEM OBCE, NÁZVEM OBCE A JEJÍ ADRESOU.
Ačkoliv jsme na toto jednání minulý týden upozornili regionálního manažera pana Milana Božíka i
koordinátora projektu pana Petra Marysku a oba jsme požádali, aby nedocházelo k dalšímu porušování
smlouvy, nerespektují naše upozornění a výše popsané aktivity pokračují i nadále. I dnes byli aktivně
vyhledáváni další potencionální klienti - obyvatelé obce Polepy.
V případě, že se bude porušování smlouvy opakovat, budeme nuceni přistoupit k ukončení
smluvního vztahu. Z jednání zastupitelů vyplynul úkol, aby vedení obce informovalo obyvatele o těchto
skutečnostech. Zároveň Vás důrazně žádáme, abyste v budoucnu používali znak a název obce pouze
v souladu se smluvními ujednáními.
Ing. Rostislav Vodička, starosta Obce Polepy
Vážený pane starosto Vodičko,
reaguji na Vás e-mail ze dne 15. 2. 2017. Celou záležitost, jak ji popisujete, jsme řešili se
jmenovanými zástupci projektu Obec Občanům a ráda bych uvedla vše na pravou míru.
Náplní práce koordinátora je informování občanů o projektu (a poté přihlášení, pokud má občan
zájem), nikoliv podomní prodej, proto se velmi omlouváme, pokud jednání jevilo podmínky podomního
prodeje.
Koordinátor byl manažerem poučen a již se toto nebude opakovat.
Dočasně pozastavujeme činnost v obci Polepy a určitě Vás bude kontaktovat nadřízený koordinátora
pana Marysky, pan Milan Božík, abyste se domluvili na správném nastavení další spolupráce, které je v
souladu s Dohodou o součinnosti.
Děkuji a věřím, že budete jako obec, i občané s výsledky projektu spokojeni.
S pozdravem Bc. Kateřina Vašků, projektový manažer Terra Group
Kola pro Afriku
Také máte doma kolo, které je Vám líto vyhodit, protože by se ještě mohlo hodit? Zkuste to jako s
oblečením, které sbíráme pro Diakonii Boumov. Věnujte ho společnosti Kola pro Afriku
http://www.kolaproafriku.cz/, která stará kola sbírá, opravuje je a posílá africkým školákům, aby mohli
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jezdit do škol. Je jedno, jestli máte starou Esku, Ukrajinu, skládačku, nebo nepotřebného „horáka“. V
partnerských servisech jsou kola prohlédnuta, případně opravena a lodí posílána do jednotlivých škol v
Africe. Kromě kol jezdí do Afriky i dobrovolníci – servisní technici, kteří učí africké „servismany“ kola
udržovat v provozuschopném stavu. Kola jsou majetkem škol, které je za velmi nízký poplatek
pronajímají školákům pro jejich dojíždění do škol. „Nájemné“ by mělo být použito pro nákup
náhradních dílů a pro udržení kol v provozuschopném stavu.
Máte-li doma kolo, které byste chtěli věnovat, buďto je přivezte na obecní úřad, nebo nám dejte
vědět a my si pro kolo přijedeme k Vám. Organizátor projektu potřebuje nejen kola, ale i nepotřebné
náhradní díly, kterých máme po sklepích jistě dost. Dokonce i pneumatiky a duše, které nejsou úplně
zničené, přijdou k užitku.
Sebraná kola předáme v Českém Brodě partnerovi projektu a pokud se jich podaří nasbírat okolo
padesáti, vypravíme zásilku přímo z Polep.
Rost. Vodička

Jednou větou ...











Schůzka nad první pracovní variantou projektu úprav předhospodí za účasti zpracovatelek se
uskuteční pondělí 27. února od 18 hodin na OÚ, definitivní verze by podle smlouvy měla být
hotova na začátku dubna. Máte-li zájem, přijďte se podívat, co konkrétního se chystá.
Zastupitelé odsouhlasili polepení oken v polepské hospodě reklamní folií.
Bude provedena revize dětského hřiště pod řadovkami.
Zastupitelé si vyžádali předložení kroniky obce a dalších doplňujících materiálů k nahlédnutí.
Od 1. dubna bude p. Linhart zaměstnancem obce.
Zastupitelé odsouhlasili finanční dar na modernizaci kolínského Babyboxu ve výši 2 500,- Kč.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z únorového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka březnového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 18. března. Budeme rádi
za vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce a jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekci Praktické informace:
 Plasty – každou středu – 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3.
 Papír – každý pátek – 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 7. 3.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní – sudá středa – 22. 2., 8. 3., 22. 3.;
u kombinovaného a jednorázových svozů je to jasné – kombinované svozy mají nárok
na svoz ve středu každý týden, jednorázové svozy také ve středu, ale pouze po výlepu
jednorázové známky
 Bioodpad – lichý pátek – první svoz bioodpadu se uskuteční až v dubnu
 Drobný kovový odpad - 8. 3.

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Co bylo, bylo, co bude, je na nás
Příspěvky na tuto akci jsme nevybírali, protože se jednalo o jakési poděkování aktivním občanům.
Výdaje na občerstvení a živou hudbu dosáhly celkové částky 5 449,- Kč.
 Příjmy a výdaje na kulturu v roce 2016 a v předchozím
Rozdělení příjmů a výdajů podle paragrafů:
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Porovnání příjmů a výdajů na kulturu
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Celkem
Doplatek z obecního rozpočtu

2016
příjmy
výdaje
81 944
117 732
8 422
28 461
15 850
18 500
106 216
164 693
58 477

2015
příjmy
Výdaje
73 747
120 372
13 303
27 566
10 050
21 175
97 100
169 113
72 013

Hodnoty za rok 2016 neobsahují výdaje na pořízení zvukové aparatury a příjmy z dotace TPCA.
Výdaje a příjmy na jednotlivé akce jsou uvedeny na webových stránkách obce.
Návrh rozpočtu na rok 2017
Příjmy celkem
z toho : daňové
ostatní

7 279 Výdaje celkem
6 712
z toho : chodníky a silnice
567
příspěvek na autobusy
oprava opěrné zdi
knihovna
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl sestaven
kultura (děti i dospělí)
jako vyrovnaný. K danému návrhu můžeTJ Polepy + hřiště
te samozřejmě podávat připomínky (píveřejné osvětlení
semně na oupolepy@obecpolepy.cz).
oprava podlahy VR
Předpokládá se, že rozpočet bude schvásvoz odpadů
len na příštím zastupitelstvu, které se
vzhled obce a zeleň
bude konat 13. Března. Do té doby buzastupitelé - odměny
de obec hospodařit podle rozpočtovéčinnost místní správy
ho provizoria.
ostatní
investice celkem:
projekt zateplení OÚ
projekt předhospodí
horní splav
kanalizace

7 279
305
170
170
36
186
139
177
125
751
447
454
760
229
3 330
150
80
150
2 950

Knihovna
Noc s Andersenem
Letošní noc proběhne v pátek 31. března od 18.00. hodin ve spolkové místnosti. Děti budou
potřebovat spací pytel, karimatku, polštářek, ručník, pyžamo, přezůvky. Večeře a snídaně bude
zajištěna. Své nocležníky můžete přihlašovat do středy 22. března. Přihlášky jsou připraveny k
vyzvednutí v knihovně.
knihovnice Radka
Hledá se nová knihovnice
Současná knihovnice paní Radka Chroustová, bohužel, nebude moci od příštího kalendářního roku
vykonávat tuto práci. Proto již nyní hledáme její nástupkyni, aby ji paní Chroustová mohla zasvětit do
tajů knihovnického řemesla. Zájemci se mohou přijít osobně domluvit do knihovny každou středu
v době od 16 do 18 hodin.

Kulturní a sportovní akce
Probíhá Mozková posilovna
Minule i předminule jsme informovali o kurzu na trénování paměti. Setkání se konají každou středu
od 15 hodin ve spolkové místnosti na OÚ, lekce trvá asi 90 minut a chodí nás přesně 20. Učíme se, jak
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si lépe pamatovat. Zatímco průměrný člověk si zapamatuje 7 věcí, my zvládneme i 15. A ještě si
užijeme i legraci. Můžete přijít také. Ještě se naučíme:
22. 2. Paměťové háčky a jejich význam
1. 3. Dialog pravé a levé mozkové hemisféry, myšlenkové mapy
8. 3. Paměť a pohyb – nerozlučná dvojice
15. 3. Zapamatování čísel – paměťové symboly
22. 3. Tváře a jména osob
Kroužky pro děti
Pro nezájem skončil svou činnost po dvou letech taneční kroužek. Ale s velkou radostí Vám mohu
oznámit, že: „Zveme všechny děti, které rády kreslí, malují a tvoří, na první setkání výtvarného
kroužku. Sejdeme se ve čtvrtek 2. března 2017 od 17 hodin ve fitku."
Martina Koutová
Velikonoční tvoření
Chcete si vlastnoručně vyrobit a nazdobit věnec z buxusu na Velikonoce? Není nic jednoduššího.
Přijďte v neděli 19. března ve 14:30 do spolkové místnosti na OÚ. Přineste si větvičky buxusu i z jiných
zajímavých dřevin, šnečí ulitky, skořápky od vajec, stuhu, další materiál si budete moci zakoupit přímo
na místě. Přijďte si vyrobit velikonoční ozdobu přesně podle Vašich představ. Že nebude tak dokonalá,
jako když si ji koupíte? Nevadí, jednak to bude originální kousek, který nikdo jiný nemá a také radost
z vlastnoručně vyrobené ozdoby bude nenahraditelná. Na akci je třeba se předem přihlásit u Ireny
Kučerové na tel. 722 937 844 (stačí SMS), aby bylo možné zajistit dostatek materiálu.
Umíme poskytnout první pomoc?
Každý z nás se pohybuje mezi ostatními lidmi, jezdíme autem, sportujeme, žijeme se staršími lidmi
nebo dětmi. Nikomu sice nepřeji, aby se setkal s člověkem, který bude mít akutní zdravotní problémy,
ale život nás dostává do různých situací, proto bychom měli být připravení. Asi každý z nás absolvoval
ve škole kurz první pomoci. Jenže jak je to dlouho? A známe vlastně současné zásady první pomoci?
Měli bychom odvahu k srdeční masáži? Víme, jestli se ještě vůbec dýchá z plic do plic? Umíme ošetřit
popáleninu?
Během zhruba dvouhodinového setkání nám profesionální záchranářka Katka Kessnerová dá nejen
základní rady, jak se chovat např. při dopravní nehodě, nebo při srdeční slabosti či úrazu bližního, ale
pomůže i s praktickým nácvikem nepřímé srdeční masáže na figuríně. Sama jezdí jako posádka
„záchranky“, takže dvě hodiny strávené při její přednášce nebudou jenom suchou teorií ani ztrátou
času.
Určitě přijďte 16. března od 17. hodiny do Vébrovy restaurace, nikdy nevíte, jestli nebudete muset
pomáhat zachraňovat život. Máte-li „chytrý telefon“, zkuste mobilní aplikaci „Záchranka“… 
Rostislav Vodička
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 8. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko
 ?
Nákupní Polsko – hledáme vhodný termín, budeme Vás informovat

Společenská kronika
V únoru slaví narozeniny jistě spousta našich sousedů, ale letos nikdo své významné životní jubileum.

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Irena Kučerová. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
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