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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V pátek jsem byl na zajímavém setkání. V malém městě se sešli lidé,
kterým není lhostejné, jak město vypadá, zajímají se o to, co se v
něm děje, kteří mají své představy, co by se dít mohlo. Sešli se se
třemi architekty. Jeden z nich byl čerstvě jmenovaným architektem
města, druhý je známý spíše mladší generaci ze Streemu a třetím
byl vysokoškolský učitel na fakultě architektury. Ani jeden z nich
nebyl starší než čtyřicet let, podobné věkové kategorie byli i
posluchači. Zaměření lidí na podiu by mohlo budit obavy z přílišné
koncentrace intelektuálna. V průběhu večera a zhruba
dvouhodinové diskuse se ukázalo, že i tito lidé myslí úplně
normálně, chápou svět nejen z pohledu jejich oboru, naopak se
zamýšlejí i nad tím, jestli vznikne nejenom krásná budova či
uchvacující veřejný prostor, ale přemýšlejí o tom, kdo v nich bude
žít a jestli v nich bude spokojený. V současné době je již normální,
že zadání pro svoji práci dostávají nejen od komunálních politiků,
ale sbírají informace i od obyvatel dané lokality a snaží se
respektovat místní zvyklosti a historické souvislosti. Celý večer byl
velmi poučný a inspirující. Zaujalo mne několik myšlenek. Každá
nová garnitura zcela přirozeně odmítá většinu toho, co vytvořili ti
před ní a chce stále nové nápady a myšlenky. Jeden z přítomných
architektů popisoval situaci, kdy byl vyzván starostou malého
města, aby přišel s "něčím novým". On se starosty naopak zeptal,
jestli by nešlo využít "něco starého". V archivech radnic a obecních
úřadů občas leží zapomenuté projekty, které mají hlavu a patu. A
nejen v archivech. Vzpomeňte si na předvolební schůze, na kterých
jsme Vám slibovali někdy více, někdy méně reálné cíle. I volební
programy jsou studnicí nápadů. Další radou pro komunální politiky,
kteří chtějí uspět ve volbách, bylo tzv. "pravidlo begonií". Neřešit
zásadní věci, ale dělat jen líbivé věci - třeba sázet nové záhonky
květin ... Ty zásadní se nějak vyřeší samy. Pravidlo principiálně
nesprávné, ale poměrně často používané.
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

Zapište si
do kalendáře 

18. 10. Svoz komunálního
odpadu
18. 10. Trénování paměti –
3. lekce
20. 10. Volby do sněmovny
21. 10. Volby do sněmovny
21. 10. BUBU fóry a příhody
aneb Co kamery
neviděly od 18 hod.
v
sálu
Vébrovy
restaurace
25. 10. Trénování paměti
26. 10. Třetí svoz pytlového
sběru
tříděného
odpadu
27. 10. Svoz bioodpadu
1. 11. Svoz komunálního
odpadu
1. 11. Trénování paměti
11. 11. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
13. 11. Zasedání
zastupitelstva
15. 11. Svoz komunálního
odpadu
18. 11. Svoz velkoobjemového
odpadu
(řadovky)


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

Kam směřuji předchozími řádky? Bez Vás a Vašich připomínek a nápadů se nikam dál neposuneme, a
pokud ano, tak budeme realizovat jen své představy, které nemusí vždy odpovídat představám Vašim.
Za rok budou komunální volby. Někdo řekne až za rok, ale ono je to v podstatě za chvíli. Pravidelně se
snažím hledat lidi, kteří by byli ochotní věnovat svůj čas pro blaho ostatních, a hlavně, přišli s novým
elánem a nás nahradili. A možná i oprášili ty staré plány ...
Ještě se vrátím k setkání s architekty. Malé město, o kterém jsem se zmiňoval, má dvacet jedna
zastupitelů. Kromě starosty a místostarosty se na setkání neukázal žádný další. Možná je to obrázek
jejich zájmu o dění ve městě. A věřím tomu, že i jejich předvolební programy byly plné plánů a slibů.
Máte-li tedy představu, že v naší vesnici něco schází a Vy máte návrh řešení, neváhejte a oslovte nás.
Kdekoliv. Naučili jsme se používat maily, facebook a další komunikační kanály, ale řekl bych, že při
osobním kontaktu přeci jen lépe porozumíme tomu, jak věci myslíme doopravdy. Tedy budu raději,
pokud si najdete chvilku a přijdete za námi. Na jaře jsem psal, že se mi po dlouhé zimě stýská po
sousedech a dalších lidech - po osobním kontaktu. A teď, na podzim, mi připadá, že jsem toho spoustu
nestihnul a říkám si, že bude víc času po večerech, protože venku je brzy tma. Takže se zase těším na
setkání s lidmi, kteří za námi přijdou a budou chtít trošku pomoci se zpestřením života ve vsi.
Na závěr Vám všem opět tradičně popřeji pevné dobré zdraví, pohodu, klid a dobrou náladu.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování


Děkuji paní Vnoučkové za to, že se starala o pasažéry autobusu do Polska v sobotu 14.10.

Omluva za tiskovou chybu


Omlouvám se panu Chroustovi z Grunty, že jsem ho přejmenovala na úplně někoho jiného …
Píši Chroust, ale myslím na Gruntu, a píši pomalu a tak vzniklo omylem to, co bylo minule
otištěno … Ještě jednou se tímto panu Chroustovi omlouvám.

Informace Obecního úřadu Polepy
Stavba splaškové kanalizace
Četli jste Slovo starosty a nenašli jste nic o kanalizaci? Tak já se
pokusím vrátit „na zem“ a alespoň základní informace sdělit. Předem
ale avizuji, že vývoj událostí a činností souvisejících se stavbou
splaškové kanalizace je někdy velmi rychlý a určitě nebudeme stačit
otiskovat všechny informace v Polepských listech, navíc by některé už
určitě nebyly příliš aktuální. Proto Vás všechny velmi prosím, abyste
věnovali pozornost webovým stránkám, kam se snažím informace
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dávat průběžně a kde byla dokonce zřízena rubrika Aktuálně: Kanalizace. Najdete ji na titulní straně
webových stránek vlevo ….
Pokud nechcete kontrolovat každý den, jestli tam Kučerová náhodu něco nepřidala, je tady pomoc
snadná: na www.obecpolepy.cz v pravém sloupci v zeleném poli pod fotogalerií najdete bílé políčko
s textem „Váš e-mail“ – přesně sem napište Váš e-mail, opište ověřovací kód a klikněte na „Odeslat“.
Do Vašeho e-mailu vzápětí přijde potvrzovací e-mail, který jen
potvrdíte a pak už se o nic nemusíte starat. Automaticky, kdykoliv
něco na naše webové stránky přidám, dostanete informaci také na
Váš e-mail.
Vy, kteří nemáte internet a další vymoženosti moderní doby,
nezoufejte. Ty nejdůležitější a zásadní informace budu hlásit
rozhlasem. V neposlední řadě můžete využít našich služebních
telefonů, nebo zajděte osobně v době úředních hodin na úřad, rádi
Vás uvidíme.
A teď už k samotné stavbě …
Časový harmonogram prací do konce letošního roku
… je uveden na webových stránkách.
 I. a II. etapa – od 2. 10. do 27. 10. – výtlak do Kolína („polňačka“) a hlavní přečerpávací stanice
– se zhotovitelem je domluveno co možná nejmenší omezení chodců
 III. etapa – od 23. 10. do 10. 11. – pokládka potrubí od hlavní přečerpávací stanice nedaleko
fotbalového hřiště do kopce směrem k řadovkám, dále do ulice Severní a Zelená
 IV. etapa – od 13. 11. do 15. 11. – pokládka potrubí v ulici Růžová – týká se pouze části, která
bude napojena do ulice Severní
 V. etapa – od
13. 11. do 16. 11. budování
hlavní
trasy
v ulici
v řadovkách, která se
bude napojovat na
již dříve vybudovaný
hlavní řad
 VI. etapa – od
20. 11. do 23. 11. –
napojení od kravína
směrem k řadovkám
trasou nad hřištěm
 VII. etapa – od
27. 11. do 15. 12. –
pokládka
potrubí
v ulici
Zelená,
Masarykova až k ústí
do ulice Sportovní po
celé délce až ke hřišti
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Přípojky – obecní část
Z dotace jsou financovány přípojky na obecních pozemcích od hlavního řadu až na hranici plotu.
Umístění odbočky v projektu, který byl zhotoven pro stavební povolení je POUZE ORIENTAĆNÍ. Přesné
umístění tak, aby vyhovovalo Vaší konkrétní stavební situaci, bude řešeno individuálně s projektantkou
a se stavbyvedoucím před tím, než se bude stavět hlavní řad před Vaším domem. Projektantka i
stavbyvedoucí Vás budou osobně kontaktovat.
Přípojky domovní
Na domovní přípojky budete mít muset územní souhlas. Obec nabízí možnost nechat zpracovat
projekty a podat hromadnou žádost o stavební povolení domovních přípojek v ceně 3 000,- Kč na
domácnost. Domovní přípojky se budou stavět až po vybudování hlavního řadu. Projektantkou zůstává
paní Trnková. V brzké době dostanete do schránek dopis s vysvětlením, jak v případě zájmu o společné
vyřízení domovních přípojek postupovat.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 11. listopadu u polepské hasičárny. V době mezi
9:30 a 10:30 budete moci odevzdávat zbytky barev, ředidel a olejů, hadry od oleje, olejové filtry,
motorové a převodové oleje, brzdovou kapalinu, nespotřebované postřiky k hubení hmyzu a chorob
rostlin, nespotřebované chemikálie a čisticí prostředky. Ve stejný den a ve stejnou dobu proběhne i
odběr elektroodpadu, kde můžete odevzdat domácí spotřebiče (fény, pračky, ledničky, televizory,
rádia, mikrovlnky a další), dále baterie a monočlánky, akumulátory, zářivky a výbojky.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude na křižovatce za hasičárnou přistaven v pátek 10.
listopadu, v řadovkách nad dětským hřištěm bude kontejner přistaven o týden později ráno v sobotu
18. listopadu. Do těchto kontejnerů patří nepotřebný nábytek (budeme rádi, když nám dáte vědět,
některé kusy např. sedacího nábytku bychom použili i ve Vébrově restauraci), podlahové krytiny a
sanitární technika.

Jednou větou ...





Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
ze zářijového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka listopadového čísla Polepských listů bude v sobotu 18. listopadu. Budeme rádi za
vaše postřehy, poznámky a názory.
Máte-li zájem nahlédnout do prováděcí dokumentace kanalizace, je Vám k dispozici v úředních
hodinách starosty a místostarostky.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce a jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekci Praktické informace:
 Plasty – každou středu – 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11.
 Papír – každý pátek – 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 17. 11., 24. 11.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 14. 11.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa (týká se všech svozů, tj. jak známek
na 26 týdnů, tak známek na 36 týdnů) - 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11.; jednorázové
svozy jsou možné ve stejných termínech jen s tím rozdílem, že je nutné vylepit
jednorázovou známku (jednorázové známky se lepí na okraj víka popelnice, část
spodní ochranné vrstvy neodlepujte, aby se pracovníkům AVE lépe strhávaly)
 NOVĚ – pytlový svoz vytříděného plastu, papíru, nápojových kartonů, plechovek a
jiného kovového odpadu, drobného elektrozařízení a jedlého oleje a tuku od Vašeho
domu – ve čtvrtek 26. 10., následující svoz ve čtvrtek 30. 11., 28. 12. (pokud to dovolí
počasí, v případě vysoké sněhové pokrývky bude svoz posunut na leden 2018)
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Třídění odpadů se vyplatí – odpadové účty
Jak se přihlásit na odpadový účet?
Podle ohlasů na nový systém nejčastěji řešíte problém, jak se vůbec na odpadový přihlásit. Zde je
návod:
 www.mojeodpadky.cz nebo http://www.obecpolepy.cz/prakticke-informace/terminy-svozuodpadu/, kde najdete přímo odkaz, na který jen kliknete myší
 načte se Vám titulní strana webových stránek, firmy, která odpadové účty spravuje – v pravém
horním rohu najdete tato 3 okénka:
kliknete myší na „Přihlásit“



objeví se Vám přihlašovací tabulka, kam vložíte Vaše přihlašovací údaje – login (přihlašovací
jméno) a heslo – oboje najdete na archu s čárovými kódy na pytle vytištěné svisle při pravém
okraji; pokud je nemůžete najít, kontaktujte mne, prosím (Kučerová 722 937 844), zajistím Vám
nové přihlašovací údaje:
Sem napište Login, např. PO145
o
Zde vepište Heslo, např. 54pSX2mq

Nakonec kliknete na „Přihlásit“
 Po přihlášení máte před sebou několik
možností:
změnit přihlašovacího jméno nebo heslo
změnit dobu pobytu dětí, které sice mají v Polepech TP, ale nebydlí tu

přečíst si, jak se to má dělat
vyplnit odpadový dotazník
zjistit, kolik jsme získali eko bodů
PS. Čárové kódy na popelnice na komunální odpad i na bioodpad dostanete na konci letošního roku
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Dosavadní výsledky pytlového sběru plastů, papíru a dalších odpadů
Prvního pytlového sběru na konci prázdnin se zúčastnilo 82 domácností, na konci září to bylo 90
domácností, přičemž v září se poprvé přidalo 32 nových domácností, 58 domácností využilo oba svozy.
Celkem jste vytřídili 1753 kg odpadů, z toho přes tunu papíru, plastů přes půl tuny. Zbytek připadá
na kovy (138 kg) a dále na nápojové kartony, elektroodpad, oleje a tuky. U papíru se často jedná o
tiskoviny a kartony – ty z prvního svozu byly odvezeny do sběru – za 260 kg obec obdržela 676,- Kč.
U druhého svozu se ale vyskytly problémy s označováním odpadů – na několika pytlích, balících
papíru a lahvích s olejem chyběly čárové kódy. V těchto případech bohužel nebyly eko body připsány
nikomu. Což mne mrzí a je to velká škoda.
Při vážení v září došlo také k několika nechtěným chybám – načítací software neumožňuje se k již
uloženému záznamu vrátit a něco opravit. To může udělat jen administrátor odpadových účtů. Prosím,
podívejte se na své odpadové účty na záložku Hodnocení stanoviště a podívejte se, zda odpovídá druh
odpadu (v tom byly chyby nejčastěji). V případě nesrovnalostí mne neváhejte kontaktovat. Chyby
opravíme (s pomocí administrátorů na Moravě). Děkuji.
Problémy s připisováním eko bodů
Také se řeší operativnější připisování eko bodů na Vaše odpadové účty. Firma ISNO IT, jejíž knowhow využíváme, spravuje odpadové účty více než 80 obcím a každá má trochu jinou organizaci svozů a
vážení, takže není možné, aby na zavolání Kučerové, IT technik skočil k počítači a nechával přepočítat
eko body na jednoho člena v domácnosti. To se dělá automaticky vždy k 15. dni následujícího měsíce.
V okamžiku, kdy jsem kontaktovala programátora kvůli nepřipsaným eko bodům, jsem si neuvědomila,
že se body nezískávají jen za vytříděný odpad, ale také za využívání nádob (že si nedáváte svážet
poloprázdnou popelnici) a že snižujete množství odpadu (např. že nepoužíváte biopopelnici a
kompostujete) a přepočet na jednoho člena domácnosti nemá smysl v kratším intervalu než 1 měsíc …
Mně osobně ale připadá dlouhá doba čekat na eko body za vytříděný odpad celý měsíc ... Požádala
jsem proto kolegy v ISNO IT, zda by bylo možné tento stav nějak změnit. Našli jsme podle mne
uspokojivé řešení – v hodnocení stanoviště, kde je vidět už následující den (možná hned po odeslání
dat po vážení) množství odevzdaného odpadu v kg, bude přidán sloupeček, kde budete vidět množství
eko bodů právě za odevzdaný odpad. Přepočet na jednoho člena domácnosti se pak bude dělat k 15.
dni následujícího měsíce, tj. automaticky společně s ostatními spravovanými obcemi.
Od února svoz odpadů pouze ve 14 denním intervalu
Z důvodu zvýšení efektivity nakládání s odpady bude od února 2018 zaveden svoz odpadů jen se 14
denním intervalem. Doprava a čas strávený na cestě do a z Polep je drahý a hlavně neefektivní. Při
týdenním svozu vychází cena dopravy na 1 tunu 2100,- Kč, při svozu 14 denním je to jen 1300,- Kč na 1
tunu.
Plně si uvědomujeme, že pro domácnosti, které topí pevnými palivy, je to určitá komplikace.
Abychom jim vyšli vstříc, nabízíme možnost zapůjčení druhé popelnice zdarma na náklady obce. Pokud
tedy domácnosti, které měly předplacený kombinovaný svoz (v létě jednou za 14 dní, v zimě každý
týden), budou potřebovat popelnici navíc, prosíme, přihlaste se do konce listopadu na OÚ. Během
prosince budou nakoupeny a v lednu budou popelnice formou zápůjčky distribuovány do domácností.
Jedná se o zhruba 60 domácností.
Výše poplatku pro rok 2018
Způsob poplatku se vrátí na poplatek „za hlavu“, řada občanů po tomto způsobu volala, tak snad
jim uděláme radost. Motivační složka bude namísto četnosti svozu a objemu popelnice řešena
individuálními slevami za vytříděné množství, za efektivní využívání nádob a za snižování objemu
odpadů. Takže si domů z práce odpad nevozte, bylo by to kontraproduktivní .
O výši poplatku se bude jednat na listopadovém zastupitelstvu a bude zakotven ve vyhlášce.
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Obecní knihovna a knihovničky na zastávkách
Nová knihovnice se už zaučuje
Na výzvu, že hledáme novou knihovnici, už zareagovala paní Lelková. Od října se bude postupně
zaučovat, aby mohla plynule převzít radosti i starosti současné knihovnice paní Chroustové.
Nové regály do knihovny
Pro knihovnu jsme získali dotaci ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek na nákup bezpečných regálů. A protože se budou muset knížky
stěhovat z regálu do regálu, požádala stávající knihovnice paní Chroustová o novou výmalbu. Žádosti
zastupitelé vyhověli. Čtenáři se tedy mohou těšit hned na 3 změny.
Knihovničky na otočkách žijí …
… a to jsme moc rádi. Soudíme tak podle toho, že se poměrně rychle mění nabídka uvnitř skříněk.
Jen bychom chtěli poprosit: skříňky na otočkách v žádném případě neslouží jako kolínský bibliobox, tj.
knížky, které jste si vypůjčili v knihovně, musíte zase do knihovny vrátit. Děkujeme za pochopení.

Kulturní a sportovní akce
Polepáček přestal vycházet
Pro nezájem přestal vycházet Polepáček. Pokud se najdou maminky, které pro své děti budou
pořádat akce a chtějí prostřednictvím Polepáčka dětem dávat informace, hádanky, hříčky a další
zajímavosti, budeme rádi. „Šablona“ pro tvorbu Polepáčka je dispozici. Pokud si budou maminky chtít
vytvořit „svého Polepáčka“, budeme jen a jen rádi. Ten náš už zjevně vyšel z módy …
Připravujeme
10. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
26. 12. Polepské vánoční zpívání
31. 12. Silvestr ve Vébrovce s živou hudbou (hrát bude Tomáš Holoubek a zpívat zpěvačka Karolína)

Naši čtenáři nám píší …
Dobrý den, paní Kučerová,
děkujeme Vám za zprávu, za fotky a milé vyprávění o průběhu Posvícení. Moc nás mrzí, že Vám
počasí nepřálo. Opravdu s Vámi soucítíme, protože ten samý víkend se jeden radní z Ponožkovic ženil
na hradě Potštejn a také jsme nejen zmokli, ale byla nám na hradním cimbuří i trochu zima.
Samozřejmě až na nohy, kde nás hřály klubové ponožky :-)
Jsme moc rádi, že i přes nepřízeň počasí se Posvícení nakonec vydařilo. Podle Vašeho vyprávění o
hledání ponožkových modelů, průběhu ponožkové přehlídky a v neposlední řadě z poslaných fotek, je
vidět, že jste si na chodském Posvícení užili spoustu legrace.
Také nás moc těší, že klubové ponožky našly majitele, kterým přinesou spoustu ponožkové radosti,
srandy a zpohodlní jim našlapování po mnoho dalších měsíců a třeba i let. Pokud nám do Ponožkovic
pošlete zářijové číslo Polepských listů, budeme moc rádi a o Posvícení si rádi ještě přečteme.
Ještě jednou nám dovolte Vám poděkovat, že jsme mohli a měli tu čest alespoň trochu přispět k
úspěchu letošního polepského Posvícení a přejeme Vám mnoho úspěchu s organizováním dalších
ročníků Vaší krásné tradice.
S přáním krásného ponožkového odpoledne
Pavel Janda za Klub Pánů z Ponožkovic
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Polepské posvícení 2017
Před pár měsíci jsem poznala malou obec nedaleko Kolína -Polepy. Vedla jsem zde kurzy paměti a
poznala, jak skvělí lidé zde bydlí. Ale, o tom až někdy příště, o tom, jak jsou zde lidé tvořiví ... Byla jsem
pozvána na Polepské posvícení v polovině září. To jsem ovšem netušila, jaká podívaná to bude a
zábava především.
Dozvěděla jsem se, že je každý rok jiné téma - jednou moravská Pálava a vše, co k ní patří, vínečkem
počínaje a zpěvem konče /spíše nekonče/. Příště se zase lidé sešli v duchu Hašlerových písniček a doby
první republiky.
A letos? Polepáci nás pozvali do míst, kde žijí hrdí Chodové se svými tradicemi a zvyklostmi - "ZA
CHODSKÝM KOLÁČEM". A že se ochutnávalo nejen na místě, ale spousta z nás si dovezla tuto krajovou
dobrotu domů. "Duší" příprav posvícení i průvodkyní akcí byla Irena Kučerová se svou dcerou. Za
hladkým průběhem akce je neuvěřitelná příprava, a to i několika měsíců. Nezbývá než smeknout a
poděkovat.
Mohli jsme si vyzkoušet, jak rozumíme nářečí Chodů či různé zajímavosti z Domažlicka v zábavném
kvízu. Jak zní dudy, nám předvedli dudáci ve skotských krojích. Rytmus, disciplína, originalita
provedení. Působivé bylo i taneční vystoupení dětí nebo ukázka poslušnosti a dovedností psa Chodského plemene.
K příjemnému odpoledni hrál plzeňský lidový soubor v krojích s využitím velkého množství nástrojů i
pěkných hlasů sólistů. Pro nejmenší diváky nechybělo loutkové divadlo. Pro dnešní děti je neobvyklé
vidět loutky v pohybu a tyhle byly tedy znamenitě vytvořené. Kdo přišel, mohl vyhrát v bohaté
tombole nebo ochutnat pivo z místního pivovárku. Podávaly se pochoutky vybraných chutí i druhů - od
koláčků přes bramboráčky nebo pečenou kachnu se zelím. Stánek s přírodními produkty upoutal hned
u ozdobeného vstupu a hned vedle byla k dostání kvalitní kosmetika z darů přírody. Originální byla
vskutku módní přehlídka barevných ponožek a o modely byl velký zájem.
Jediné, co poněkud kazilo atmosféru, bylo deštivé počasí, ale při pohledu na spokojené tváře
přítomných jsme na to, že prší, zapomněli ... Odjížděli jsme s vědomím, že to tady "žije"! A to díky
několika nadšeným lidem. "Klobouk dolů" a na viděnou příště.
S pozdravem Eva Kubínová - vaše trenérka paměti

Společenská kronika
V říjnu slaví své životní jubileum tito naši sousedé:
82. narozeniny pan Vladimír Lodinský
a 70. narozeniny pan Josef Podhajský.
Přejeme oslavencům do dalších let
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti.

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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