Číslo III
Březen 2008

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V březnu oslaví paní Emílie Lázňovská
své 85. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Žádosti o dotace a granty pro rok 2008
1) Z fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje bude požádáno o dotaci
na zpomalení dopravy v obci. Jedná se o doplnění vodorovného značení na průtahu obcí,
pořízení informativního radaru pro měření rychlosti a výměnu stávajících zrcadel za
zrcadla s vyhříváním.
2) Na vybudování cyklostezky v úseku od kovošrotu až k Pašince bychom, společně
s obcí Pašinka, rádi získali finanční prostředky z grantu poskytovaného TPCA. Pro
pořízení informačních tabulí s přírodovědnou tématikou, umístěných podél cyklostezky,
zažádáme o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.
3) Dále budeme žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci bývalé
prodejny potravin pro volnočasové aktivity mládeže a dětí.
4) Pokud bude možné zažádat o dotaci na vytvoření webových stránek, a v případě, že ji
získáme, chceme změnit redakční systém stávajících webových stránek tak, aby informace
na nich zveřejňované byly vždy aktuální.
Rozpočet a závěrečný účet pro rok 2007
Zastupitelstvem byl schválen rozpočet obce ve znění, které bylo uveřejněno na úřední
desce a v minulém čísle Polepských listů. Rozpočet pro rok 2008 byl navržen jako
schodkový, přičemž schodek bude kryt z finančních rezerv (nevyčerpaných prostředků)
vytvořených v minulých letech.
Zároveň zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce pro rok 2007. Dále byla schválena
zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007. Při auditu, který proběhl
5.2.2007 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky v hospodaření obce.
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

Vesnice roku 2008
V minulém roce se naše obec poprvé účastnila v soutěži Vesnice roku. Během příprav i
v samotném průběhu soutěže jsme nasbírali zkušenosti a inspiraci, které chceme zúročit
v letošním ročníku. Soutěž pro rok 2008 sice ještě nebyla vyhlášena, ale my bychom letos
chtěli naši obec představit nejen slovem, ale i obrazem.
Tímto vyzýváme všechny naše spoluobčany, kteří mají videozáznam nebo
fotodokumentaci z akcí pořádaných naší obcí nebo i z akcí „sousedských“ a
„polosoukromých“ a kteří jsou ochotni tyto záznamy zapůjčit či poskytnout jejich kopie,
aby se nám ozvali. Všechny tyto materiály budou zapůjčeny firmě, která bude obecní
prezentaci zpracovávat. V žádném případě nebudou dále kopírovány ani používány
k dalším jiným účelům.
Pochůzka obcí
Zastupitelstvo se dohodlo, že si ve čtvrtek 3. dubna 2008 udělá další pracovní procházku
obcí, aby zjistilo závady a nedostatky na veřejných komunikacích a prostranstvích.
Pochůzka začíná v 17 hodin u obecního úřadu a trasa vede stejně jako při minulých
pochůzkách Masarykovou ulicí směrem ke Kolínu, Zelenou, Severní a Růžovou ulicí zpět
k OÚ, dále Masarykovou do ulice Dlouhé a V řadovkách. Pokračovat bude Sportovní
nejprve k dolnímu mlýnu a potom zpět Potoční až ke kapličce, dále Masarykovou ulicí k
Dostálově zahradě a zpět do ulic Nové, V cihelně, Pašinecké a Zahradní, kde pochůzka
skončí. Budeme rádi, když se k výpravě zastupitelů připojí i zájemci z řad obyvatel.
Ostatní spoluobčané mají možnost své připomínky „sdělit přes plot“ nebo „zavolat z
okna“. Uvítáme i Vaše písemné připomínky na e-mailu oupolepy@volny.cz nebo nám
můžete nechat vzkaz (co vás trápí a co by bylo dobré změnit, vylepšit, zrušit či naopak
vybudovat) na webových stránkách v sekci polepská náves, kdo tyto vymoženosti moderní
techniky nevyužívá, může nechat vzkaz ve schránce plechové na vratech obecního úřadu.
Květinová burza
V sobotu 5.4. od 16 hodin do 18 hodin se koná v prostoru bývalé prodejny 1. květinová
burza. Zde mohou občané nabídnout ostatním své zahradnické výpěstky a přebytky,
pokojové rostliny i další zahradnický materiál a věci se zahradou související. Prodejci ani
kupující se nemusí nikde přihlašovat, majitelé věcí si je budou sami prodávat a jejich
výnos jim zůstane. Neprodané věci si musí majitelé odnést zpět domů.
Pozor na podomní prodejce
Od policie jsme obdrželi upozornění, že se po vesnicích v okolí Kolína objevují prodejci,
kteří nabízejí k prodeji přikrývky a nádobí, a pak v nestřežený okamžik ukradnou peníze
nebo jiné hodnotné věci. Buďte proto opatrní, nepouštějte do svých domovů podezřelé a
neznámé osoby. Zároveň si řádně zamykejte své domy, garáže i kolny, abyste
nenechavcům neusnadňovali jejich nekalé záměry. Pokud budete vidět ve svém okolí
nějaké osoby s podezřelým chováním a pochybným vzezřením, můžete využít i číslo 158
pro přivolání policie.
Jednou větou ...
• Na nabídku pronájmu v bývalé prodejně potravin reagoval pouze jeden zájemce,
který by rád v těchto prostorách provozoval kadeřnictví.
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• Všem zájemcům je na OÚ k nahlédnutí projekt na rekonstrukci ulice Potoční.
Kromě jiného jsou zde zakresleny silnice, zatravněné plochy a parkovací místa.
Připomínky k návrhu je třeba předat písemně na OÚ do 18. dubna 2008.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo napojení lokality Havrdova zahrada na stávající
dešťovou kanalizaci v Nové ulici formou dvoustranné smlouvy mezi městem Kolín
a obcí Polepy včetně respektování podmínek napojení dohodnutých dne 28.8.2007.
• Upozorňujeme všechny naše spoluobčany, že sázení zeleně na veřejných
prostranstvích je možné pouze se souhlasem zastupitelstva. V žádosti o souhlas s
výsadbou je třeba uvést návrh výsadby (co a kam) včetně závazku zajištění následné
údržby prostranství.
• Veřejně prospěšné práce, na které přispívá ÚP v Kolíně, bude opět vykonávat paní,
která v Polepech pracovala již na podzim a obec byla s její prací spokojena.
• Zapůjčení obecní multikáry činí 200,- Kč/den plus úhrada nákladů na palivo.
• Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obsluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u pana Jiruše, č.p. 78.
• Kdo nechce likvidovat větve z jarního řezu stromů a keřů svépomocí nebo platit za
zapůjčení štěpkovače, může je po dohodě se starostou, či místostarostkou dopravit
na jimi určené místo, kde budou spáleny při čarodějnicích.
• Stále ještě jsou k dispozici k zapůjčení na OÚ nevyzvednuté kompostéry. Platí, že 1.
kompostér je zdarma, 2. kompostér je zpoplatněn částkou 200,- Kč/ks. V případě, že
se do 30.4.2008 nikdo nepřihlásí, bude možné vyzvednout si 3. kompostér – opět za
poplatek 200,- Kč/ks.
• Upozorňujeme všechny občany, že TSMK, po jednání se starostou obce o
požadavku respektovat noční klid (neboť první svoz v pozměněném termínu proběhl
ve čtvrtek 6.3.2008 až po 22.00 hodině), oznámily změnu svozu odpadu na středu
po poledni s platností od 19.3.2008 včetně. V této souvislosti prosíme všechny
spoluobčany, aby parkovali své plechové miláčky tak, že bude umožněn průjezd
popelářským vozem. Zároveň se TSMK omlouvají za způsobené problémy vzniklé
při nočním svozu ve čtvrtek 6. a 13. března 2008.
• Byly doručeny složenky na poplatek za popelnici pro rok 2008, cena zůstává stejná
jako v loňském roce, tj. 450,-Kč za osobu. Prosíme občany, aby poplatek zaplatili
nejpozději do konce dubna 2008. Pokud někdo z občanů složenku neobdržel, může
se dostavit v úředních hodinách na OÚ, kde mu bude vystavena nová. Poplatek za
TDO i psa je možné uhradit v hotovosti na OÚ v úřední době.
• Polepské ženy opět uspořádají na konci dubna ve spolupráci s diakonií Broumov
humanitární sbírku šatstva. Proto při jarním úklidu můžete nepotřebné ošacení
ukládat do pytlů. Upřesňující informace budou uvedeny v následujícím čísle
Polepských listů.
• Internet pro veřejnost je zdarma přístupný na obecním úřadu v pracovní době
administrativní pracovnice, resp. přítomnosti zastupitelů, tj. Po 14-21 hod., St 8-21
hod., po dohodě možno i mimo uvedené termíny.
• Jsme velmi rádi, že někteří využíváte Polepskou náves na webových stránkách obce.
Ale uvědomte si, že Váš příspěvek si mohou přečíst nejen Vaši polepští sousedé, ale
i lidé na celém světě. Pokud budete psát nějaký příspěvek, pište, prosím, svým
jménem a neschovávejte se za druhé.
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•

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat v pondělí 7.
dubna 2008 od 19 hodin v zasedací místnosti. Program jednání bude zveřejněn na
obecních vývěskách a na webových stránkách Polep. Těšíme se na Vaši účast.

První polepská a Dušan Pešek
Jak jistě víte, proběhlo v sobotu 8.3.2008 slavnostní otevření hospody „První polepská“
pod vedením nového nájemce Dušana Peška, který vyšel vítězně z výběrového řízení.
Přesto, že má pan Pešek momentálně napilno, odpověděl mi na pár otázek, které se týkají
polepské hospůdky.
• Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil do výběrového řízení na nájemce polepské
restaurace? Máte nějaký vztah k naší vesnici?
Musím přiznat, že Polepy, do doby než jsem začal provozovat místní hospodu, pro mě
byla víska jako každá jiná. Věděl jsem, že se zde hraje fotbal a to je asi vše. Doufám, že se
místní občané za to nebudou zlobit. Budeme se snažit s nimi i s vesnicí co nejdříve sžít.
• Musím se přiznat, že mně osobně se nelíbí obecný název „hospoda“ ani často
používané označení „polepská restaurace“. Chybí mi v tom názvu nějaké bližší
označení místa nebo nějaký přívlastek. Jaký názor na to máte Vy?
Slovo hospoda je podle mne ideální označení pro všechna zařízení tohoto typu a První
polepská? Proč ne? Přeci, když je něco první, je to nejlepší a ještě když je to naše, tak je to
úplně ideální.
• Jak budete mít otevřeno?
Na úvodní stránce http://penda.wgz.cz je již otevírací doba zveřejněna. Je však možné, že
se ještě bude měnit. Podle situace a podle toho, jak se bude do hospody chodit.
(Poznámka Polepských listů pro ty, kteří nemají přístup na internet: Hospoda První
polepská má otevřeno takto: Po – Čt od 16 hod. do 22 hod. popřípadě až do 23:59 hod.
Pá
od 14 hod. do 22 hod. popřípadě až do 23:59 hod.
So – Ne od 11 hod. do 22 hod.)
• Do hospody se chodí většinou na pivko. Co budete točit a za kolik?
Již jsme točit začali. Gambrinus, Plzeň a pokusíme se opravit i třetí pípu pro Kozla.
S cenami Vás opět odkážu na internetové stránky, protože se tam dočtete nejen co stojí
pivo, ale i to ostatní.
(Opět poznámka Polepských listů pro ty, kteří nemají přístup na internet:
Gambrinus 10° točený – 0,5 l za 18,- Kč a 0,3 l za 13,- Kč
Pilsner Urquell točená – 0,5 l za 23,- Kč a 0,3 l za 19,- Kč
Radegast Bürell (nealko - láhev) – 0,5 l za 20,- Kč)
• *a co se mohou Polepáci těšit kromě piva? Připravujete nějaké vlastní akce?
Samozřejmě se budeme snažit prostory hospody využít v co největší míře pro různé akce
připravené pro občany a samozřejmě vás o nich budeme včas informovat na webových
stránkách v odkazech „akce“.
• Chystáte nějaké změny co se týče prostorového uspořádání nebo vybavení?
Každý, kdo se již byl v hospodě podívat zjistil, že prostorové uspořádání je změněno téměř
od základu. Vybavení je nové. Sortiment maximálně rozšířen. Též se dostavila čistota, což
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bylo pro místní hospodu téměř to nejpodstatnější. Ještě to není vše, co chceme změnit. Ale
nejde prostě vše změnit ze dne na den.
Závěrem bych snad jen dodal, že se těšíme, já i moje spolupracovnice Lída Suchá, na
spolupráci s celou obcí Polepy, se všemi občany a rádi Vás v hospodě přivítáme.
• Děkuji za rozhovor.
P.S. na vysvětlení: Pan Pešek požádal zastupitelstvo o zveřejnění adresy webových stránek
v Polepských listech. O rozhovor či jinou reklamu nežádal, já osobně jsem rozhovor dělala
s cílem informovat i občany, kteří nejsou připojeni k internetu. A proč nebyl takový
prostor poskytnut předchozímu nájemci panu Bergmanovi? Nevím. V době jeho nástupu
na místo nájemce polepské hospody psal Polepské listy někdo jiný a za celou dobu, kdy se
starám o Polepské listy já, jsem žádnou podobnou žádost neobdržela.
I. Kučerová

Kultura
Harmonika s vozembouchem
Na sobotní pozdní odpoledne těsně před velikonočními svátky
připravujeme Posezení s harmonikářem. Zahrát na tahací harmoniku a
zazpívat nám přijede pan František Vlk z Červených Peček. Vezme
s sebou i kamaráda, který bude hrát na vozembouch. Udělejte si
chvilku času a přijďte si zazpívat a zatancovat, nebo jen tak
poslouchat v sobotu 22.3.2008 od 17 hodin do místní restaurace. Vstup je zdarma.
Další pozvánky na společenské akce pro Vás připravila předsedkyně kulturní komise paní
E. Mačková:
Dámský dýchánek
26.3. od 17.00 hodin se uskuteční 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, můžete se podívat na knížky naší knihovny, nebo i nahlédnout
do kroniky obce. Srdečně Vás zve p. H. Hrušková - knihovnice a E. Mačková.
Pohybové odpoledne pro předškoláky
Od 2. dubna 2008 bude ve spolkové místnosti probíhat pravidelné středeční pohybové
odpoledne pro děti od 3 do 7 let. Děti zde budou cvičit, tancovat, zpívat pod vedením p.
Jany Syřínkové a Šárky Nehasilové. Maminky, přiveďte své ratolesti od 16.30 hod. na
hodinové hrátky. Velkým úkolem malých polepáčků bude příprava na vystoupení ke Dni
matek. Dejte dětem sportovní oblečení, přezůvky a pitíčko. Nebojte, bude o děti bezva
postaráno.
Grafologie
V úterý 8. dubna se od 17.00 hod. ve spolkové místnosti uskuteční grafologické odpoledne
(grafologie – věda o písmu). Grafoložka Gábina Šimková nás seznámí, co se vše z písma
dá vyčíst. Budete si moci sami zkusit rozbor písma a opět více poznat svojí osobnost.
Někteří se s G. Šimkovou již setkali na fyziognomii v minulém roce. Přijďte se dozvědět
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spoustu zajímavých věcí, bude přítomna i kartářka. Co si vzít s sebou: psací potřeby,
zápisník a příjemnou náladu.
Ukázka první pomoci
Ve čtvrtek 17. dubna od 17.30 hod. proběhne praktická ukázka na téma „Umíte poskytnout
první pomoc?“. Toto setkání je určeno pro řidiče, cyklisty, sportovce, rodiče, děti, pro
všechny občany, protože se s tímto může setkat každý z nás. Hlavním problémem bude
řešení stavu bezvědomí, zástavy srdce a dýchání. Budete mít možnost prakticky si
procvičit na modelu života zachraňující úkony, poslechnout si krátkou odbornou
přednášku a dozvědět se spoustu rad. Toto odpoledne pro vás připraví Mgr. E. Mačková a
B. Šmídová.
8ákupní zájezd do Polska
Jarní nákupní výlet do Polska – Kudowa Zdroj se uskuteční v sobotu 26. dubna. Odjezd
v 7.00 hod z autobusové otočky, návrat do 16.00 hod. Autobus pro polepské občany bude
stát 100,- Kč, pro ostatní 150,-Kč. Vzhledem k velkému zájmu budou upřednostňováni
polepší, proto se hlaste jmenovitě do 13.4. na tel. 604 987 341 - p. Mačková.
Výlet po pamětihodnostech Čáslavska a Chrudimska
Již druhý výlet na české hrady a zámky je naplánován na pátek 30. května 2008. Letos
bychom navštívili zámek Žleby, po té projedeme autobusem pěknou přírodou kolem
Sečské přehrady do Slatiňan. Zde navštívíme Slatiňanský zámek a hipologické muzeum,
kde je i malá expozice polepského rodáka pana Josefa Charouse, prohlédneme si park
s rozkvetlými rododendrony a krásnými kladrubskými koňmi. Při cestě se určitě
zastavíme i na dobrém obědě. Po památkách nás budou provádět kvalifikovaní průvodci.
Příspěvek na tento výlet bude pro polepské občany 100,- Kč, ostatní zaplatí 150,- Kč.
Odjezd z otočky autobusu bude v 8.00 hod., návrat do 17.00 hod. Zájemci, prosím, hlaste
se na tel. 604 987 341 - p. Mačková.
Zájezd do Drážďan
Již dříve zmiňovaný jednodenní výlet do Drážďan je naplánován na sobotu 20. září 2008.
Odjezd autobusu by byl v 5.00 hod. z autobusové otočky a návrat do půlnoci. Cena tohoto
výletu bude 300,- pro polepské, přespolní zaplatí 350,- Kč a všichni ještě 20,- Euro na
vstupy. Na programu bude návštěva nejzajímavějších památek: Zwinger – komplex muzeí
a obrazárna, Frauenkirche – luteránský kostel, Knížecí průvod, Nová synagoga, Prager
Strasse – nová nákupní třída. Po Drážďanech bude provádět kvalifikovaný průvodce.
Bližší informace a závazné přihlášky na tel. 604 987 341 – p. Mačková.
Seznámení s dalšími organizačními pokyny bude v prázdninovém čísle Polepských listů.

Soutěž – Patriot Polep
Výherce 2. kola
V únorovém čísle Polepských listů byly uvedeny otázky pro 2. kolo celoroční soutěže o
titul Patriot Polep. Odpovědi přišly tentokrát pouze 3, z nichž pouze 1 byla správná, a tak
jsme tentokrát o tričko nemuseli ani losovat. Jeho majitelem je pan Jindřich Holeček.
Gratulujeme!
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Vzhledem k tomu, že přišlo tak málo odpovědí, soudím, že otázky byly opravdu těžké. Jak
tedy zněly správné odpovědi v 2. kole soutěže?
1c – Oddíl hokeje v Polepech opravdu existoval. Vznikl během okupace jako součást
hasičského sboru.
2a – První oddíl kopané vznikl už v roce 1929 a jmenoval se Sparta Polepy.
3c – Hasičský sbor byl založen v roce 1897.
Není to tak dlouho, kdy knihovna slavila kulaté narozeniny a březen máme jistě všichni
zafixovaný jako měsíc knihy, otázky se tedy tentokrát budou týkat knížek a naší knihovny.
Otázky pro 3. kolo soutěže:
1) Kdy byla založena v Polepech knihovna, tehdy pod názvem „Hasičská“?
a) 1.1.1928
b) 1.12.1906
c) 5.3.1951
2) Kdo se zasloužil o největší rozvoj naší knihovny a byl za tuto činnost v roce 1963
dokonce oceněn tehdejším ONV v Kolíně?
a) Antonín Weber
b) Anna Kasparidesová
c) Jaroslava Skokanová
3) Přibližně kolik knih opečovává knihovnice paní Hrušková v knihovně v současné době?
a) 3 200
b) 320
c) 32 000
Správné odpovědi se jménem posílejte 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 („Nápadníky“ na zastávkách bohužel ještě nemáme) nebo na adresu Irena
Kučerová, Nová 72. Termín je do 31.3.2008. V dubnovém čísle se dozvíte správné
odpovědi na dnešní otázky, budeme znát už třetího majitele polepského trička a zároveň
budou zveřejněny otázky pro 4. kolo.
Připomínám, že celkoví vítězové soutěže získají dárkový poukaz na nákup knih v hodnotě
500,- Kč, 300,- Kč a 200,- Kč podle vlastního výběru z nabídky knihkupectví pana Krále
v Kolíně. Nezapomeňte tedy, že čím více kol se zúčastníte a správně zodpovíte soutěžní
otázky, tím větší máte možnost získat slíbenou pětistovku. Držíme všem palce a přejeme
hodně štěstí!

Sport
Hráči TJ Polepy se zúčastnili zimního turnaje Sparty Kutná Hora
Účastníci turnaje - Sparta K. Hora, Slovan H. Brod, FK Č. Pečky, FC Velim, FK
Libodřice, FK Uhl. Janovice, FC Zbraslavice, TJ Polepy.
Na turnaji v Kutné Hoře jsme sehráli další utkání: K. Hora - Polepy 2:3, Zbraslavice Polepy 4:8. Těmito zápasy byl turnaj ukončen.
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Závěrečná tabulka:
1. Sparta ČKD Kutná Hora
2. FK Uhlířské Janovice
3. FK Červené Pečky
4. TJ Polepy
5. Sokol Zbraslavice
6. FC Slovan Havlíčkův Brod
7.FK Libodřice
8.FC Velim

Výsledky přípravných utkání: ve čtvrtek
6.3. se hrálo Polepy - Staré Město 3:1, v
sobotu 8.3. potom Nová Paka - Polepy
3:2.
Všechny fotbalové fanoušky zveme na
přípravné utkání, které odehrajeme v
neděli 16.3. v Kunicích od 14.30 hodin.
Odjezd autobusu je ve 12 hodin od hřiště.

18 b.
16 b.
13 b.
11 b.
9 b.
7 b.
7 b.
0 b.

Rozlosování zbývajících mužstev v jarní
části fotbalové soutěže
Jak jsme slíbili v minulém čísle Polepských
listů, otiskujeme rozlosování okresních
soutěží a zároveň zveme všechny příznivce
fotbalu, aby si přišli na vylosované zápasy
zafandit.
Polepy B
Vůbec první zápas však odehraje mužstvo
Polepy B již v sobotu 22.3.2008 od 15 hodin
na hřišti v Lošanech, kdy se dohrává
podzimní kolo soutěže.

Štítarský SK

Polepy B

NE 30.3.

15:00

Svojšice B

Polepy B

SO 5.4.

16:30

Polepy B

Cerhenice

NE 13.4.

16:30

Ratboř B

Polepy B

NE 20.4.

17:00

Polepy B

Ratenice

NE 27.4.

17:00

N.Ves I

Polepy B

NE 4.5.

17:00

Polepy B

D.Chvátliny

NE 11.5.

17:00

Pašinka B

Polepy B

NE 18.5.

10:15

Polepy B

Bečváry B

NE 25.5.

17:00

Nebovidy B

Polepy B

SO 31.5.

17:00

Polepy B

Kořenice

NE 8.6.

15:00

Vrb.Lhota B

Polepy B

SO 14.6.

17:00

Polepy B

Lošany

NE 22.6.

17:00

Dorost
Polepy

Ovčáry

SO 5.4.

10:15

Polepy

Konárovice

SO 12.4.

10:15

Žáci

V.Osek

Polepy

SO 19.4.

10:15

Polepy

Polepy

Krakovany

SO 26.4.

10:15

J.Lhota

Polepy

NE 4.5.

Polepy

Týnec n/Labem SO 10:5.

Konárovice

NE 13.4.

10:15

FŠ Velký Osek Polepy

NE 20.4.

15.00

10:15

Polepy

Krakovany

NE 27.4.

10:15

10:15

Č.Pečky

Polepy

SO 3.5.

10:15

Žiželice n/C Polepy

NE 18.5.

10:15

Polepy

Týnec n/Labem

NE 11.5.

10:15

Polepy

Tři Dvory

SO 24.5.

10:15

Žiželice n/C

Polepy

SO 17.5.

15:00

Sendražice

Polepy

NE 1.6.

10:15

Radovesnice II. Polepy

NE 1.6.

15:00

Polepy

N.Ves I

SO 7.6.

10:15

Polepy

NE 8.6.

10:15

Č.Pečky

Polepy

NE 15.6.

10:15

Ovčáry

Inzerce
Hledáme brigádníka za poštovní doručovatelku paní Alenu Procházkovou za dovolenou
v době letních prázdnin, tj. červenec a srpen. V případě zájmu se kontaktujte na tel.
321 711 210 nebo v místě bydliště Polepy 223. Zde Vám budou podány i bližší informace.
Podmínkou je dosažení věku plnoletosti.
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