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Vážení sousedé a spoluobčané,
součástí minulého čísla Polepských listů byla oboustranná příloha věnovaná povídání o
tradici posvícení. Bohužel došlo k lidské chybě a nedopatřením se v některých
poštovních schránkách objevila příloha zkopírovaná pouze z první strany, takže průběh
oslav posvícení v Polepech zůstal některým nechtěně utajen. Za tuto chybu se
omlouváme a pokud má kdokoliv z občanů zájem o celou přílohu, ať se přihlásí na OÚ
nebo může kontaktovat přímo autora na tel. 321 721 961, 723 514 533 nebo je možné
psát na e-mail irena.liska@seznam.cz. Děkujeme za pochopení.
I. Kučerová

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V říjnu slaví
Ing. Miloslav Tolma 83. narozeniny,
pan Oldřich Mlázovský také 83. narozeniny
a pan Karel Kolář 82. narozeniny.
Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví a elánu do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Zasaď si svůj strom!
Obecní zastupitelstvo vyhlašuje akci „Zasaď si svůj strom!“. Oč se jedná?
Všichni jistě víte, že na jaře byla vykácena část přestárlých stromů v třešňovce za
rybníkem. Stejně tak jste byli informováni o záměru vysázet na tuto stráň původní
odrůdy ovocných stromů i o tom, že obec získala na tuto akci dotaci ve
výši 16.100,- Kč. A nyní je ten pravý čas pro výsadbu stromů. Výsadba
přibližně 40 ks stromků byla rozdělena na 2 fáze:
1) příprava výsadbových jam
2) výsadba a péče o zasazený stromek
Do středy 10.10. zajistí starosta ve spolupráci s ing. Vojáčkem
označení míst, na která budou vysazeny stromky, očíslovaným kůlem.
U každého kůlu bude pro zdárný růst nového stromku zapotřebí
vyhloubit výsadbovou jámu o přibližné velikosti 80x80cm, do hloubky
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

60 cm. A toto je příležitost pro Vás. Zavolejte starostovi na tel. 724 180 515 a domluvte
si s ním, který kolík bude Váš, tj. kterou jámu vykopete Vy, který stromek zasadíte a
budete o něj pečovat (= rozuměj zalévat). Jámu je třeba vykopat do neděle 21.10.
O víkendu od 27. do 28.10. bude za asistence ing. Vojáčka probíhat výsadba stromů.
Strom, který pomůžete zasadit, bude označen Vašim jménem, navíc každý, kdo si
„Zasadí svůj strom“, získá zdarma originální polepské tričko. A to už stojí za to, ne?
Hledáme nového nájemce pro místní restauraci
S ohledem na připomínky a nespokojenost návštěvníků s úrovní služeb, které současný
nájemce poskytuje, se zastupitelstvo rozhodlo řešit situaci hledáním nového nájemce
tohoto zařízení. Bylo by potěšující, kdyby se našel někdo z řad obyvatel Polep.
Kterýkoliv ze zájemců by měl vypracovat “Záměr na pronájem místní restaurace“
obsahující prokázání příslušné odbornosti, podmínky finančího pronájmu, zkušenosti a
reference a samotný podnikatelský záměr.
Případné dotazy k této záležitosti zodpoví starosta obce na telefonu 724 180 515 nebo
321 725 362. Návrhy zájemců přijímá OÚ do 31.10.2007.
První burza nepotřebných věcí v Polepech
Na pátek 21.září byla v naší obci vyhlášena první burza nepotřebných věcí.
Po zveřejnění výzvy v Polepských listech se ozvali tři dárci a nabídli přívěsný vozík za
osobní automobil, dvě motorové sekačky, drobný elektroinstalační materiál, zánovní
porcelánové umyvadlo s nohou, dětské kolo Pionýr, sazenice okrasných trav a další
drobnosti.
V pět hodin odpoledne se u horního rybníka sešlo asi deset polepských obyvatel, kteří si
nejen popovídali a užívali krásného slunečného odpoledne, ale dokonce si i některé
nabízené věci zakoupili. Prodali jsme přívěsný vozík za osobní automobil a jednu
motorovou sekačku, dohromady za 2.400,- Kč. Výnos z této akce bude, jak bylo
v Polepských listech avizováno, použit na výsadbu zeleně v obci.
Páteční burza byla první vlaštovkou, na které jsme neočekávali příliš hojnou návštěvu.
Možná víc lidí nepřišlo i díky tomu, že v době konání této akce nefungoval obecní
rozhlas, takže jsme její konání nemohli připomenout. Přesto jsme se na místě dohodli, že
podobnou akci zopakujeme v zimních měsících, pouze místo konání přestěhujeme do
prostor pingpongové místnosti. A v jarních měsících ještě uspořádáme burzu
„květinovou“, kde si budeme moci vyměnit své výpěstky a rozšířit si tak sortiment na
okrasných zahradách.
R. Vodička
Společné zasedání představitelů obcí mikroregionu Pod Vysokou
25. září proběhlo společné zasedání zastupitelů obcí sdružených v mikroregionu Pod
Vysokou, na kterém vystoupila i ing. Havelková z Místní akční skupiny Podlipansko.
Hlavním bodem programu byla rozprava o smyslu, výhodách, nevýhodách a finančních
podmínkách partnerství s MAS jak z pohledu samotných obcí, tak z pohledu
mikroregionu jako celku. Na setkání převážil názor, že jako mikroregion vstupovat
nebudeme, zda přistoupí ostatní obce jednotlivě, to záleží na rozhodnutí jejich
zastupitelstev.
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Další diskuze se týkala samotného fungování mikroregionu, který zahrnuje obce Červené
Pečky, Gruntu, Libenice, , Nebovidy, Pašinku a Polepy. Zástupci všech obcí se shodli na
tom, že by bylo dobré mikroregion zachovat a začít těsněji spolupracovat, termín dalšího
společného setkání však zatím stanoven nebyl. Ze strany Polep přišla výzva vzájemně se
informovat a zveřejňovat společenské, kulturní a sportovní akce pořádané jednotlivými
obcemi mikroregionu. Na e-mailovou výzvu o možnosti uveřejnění akcí v Polepských
listech reagovala zatím pouze obec Grunta (viz. Kultura, str. 8).
Účastníci setkání dále poděkovali zástupcům Polep za zorganizování tohoto společného
zasedání a pohoštění. Naši vesnici zastupovali: ing. Vodička, Mgr. Mačková, ing. Civín
a ing. Kučerová, s pohoštěním vypomáhala členka kulturní komise paní M. Kotlářová.
Trička propagující naši obec
Obec Polepy si nechala vyrobit od firmy pana Miroslava
Tauce 50 ks triček s potiskem mapy Evropy a sloganem
„Víš kde je střed Evropy? Tam co leží Polepy!“. Trička
jsou bavlněná s krátkým rukávem, světle zelenožluté barvy.
Text je tištěn tmavě zelenou barvou.
Zastupitelé se shodli, že budou tato trička předávána
spoluobčanům za aktivní pomoc obci (např. již zmiňovaná
akce „Zasaď si svůj strom!“, viz. str. 1) nebo jako odměna
při vyhodnocování soutěží a akcí pořádaných obcí. Trička
nejsou určena k prodeji.
Inzerce v Polepských listech
Zastupitelé se shodli na pravidlech pro otiskování inzerce v Polepských listech.
1) Soukromá (řádková) inzerce bude pro občany zdarma. Nabízíme spoluobčanům
možnost prodávat nebo vyměňovat či poptávat nejrůznější předměty a zahrádkářské
přebytky. Nesmí se jednat o podnikání či jinou výdělečnou činnost.
2) Podnikatelská inzerce může mít velikost maximálně A4 a je určena pouze pro
podnikatele a firmy se sídlem v Polepech. Reklama bude v Polepských listech otištěna
jako poděkování za výpomoc v naturální podobě nebo věcný sponzorský dar. Za stejných
podmínek umístíme reklamu do vývěsních skříněk po celé vsi.
Podnikatelům a firmám, kteří nemají sídlo v Polepech, tuto formu zviditelnění
poskytovat nebudeme.
Pokud si podnikatel přinese již vytisknutou reklamu k roznášce, jsou zastupitelé ochotni
roznést ji společně s Polepskými listy.
Jednou větou ...
• Na autobusových zastávkách budou instalovány dřevěné schránky s nápisem
„Nápadník“. Sem budou moci občané vhazovat své připomínky, přání a náměty
pro zlepšení života v obci. Do doby instalace mohou využívat schránku na OÚ.
• Z rozpočtu OÚ budou pořízeny stojany se sáčky na psí exkrementy. Jedná se o 6
ks a rozmístěny budou v okolí stávajících odpadkových košů.
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Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu připravuje OÚ na konec
listopadu, stejně tak úklid spadaného listí. Podrobnosti přineseme v listopadovém
čísle Polepských listů.
Pokud někdo potřebuje zlikvidovat větve, může je odvézt na již existující hromadu
za zahrádky u horního splavu vpravo na úpatí třešňovky. Tady budou ve vhodnou
dobu zlikvidovány.
Cena zapůjčení obecního štěpkovače (umí drtit i listí) s obsluhou činí za každou
započatou hodinu 50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Jiruše, Nová ulice č.p. 78.
Cena zapůjčení obecní multikáry činí 200,-Kč/den plus úhrada nákladů na palivo.
Stále je k dispozici 34 ks kompostérů. Poplatek za výpůjčku druhého kompostéru
činí 200,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
Zájezd do Polska je již obsazen.
Další zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve středu 7.11.2007.
Program bude uveden na webových stránkách obce a ve vývěsních skříňkách.
Zveme všechny zájemce o veřejné dění, aby se zasedání zúčastnili a řekli nám své
názory na dění v obci.
Nový obecní rozhlas nám již funguje, dokonce proběhlo první veřejné hlášení.
Celkové náklady byly ve výši 325 927,- Kč. Dotace od Středočeského kraje z
„ Programu obnovy venkova!“ činila 121 000,- Kč.

Pavlína Šterberová – polepská Blanka Matragi
U příležitosti konání výstavy (viz. Kultura) jsem zašla za slečnou Pavlínou Šterberovou a
požádala ji o rozhovor. Věnovala mi půlhodinku ze svého času, který mohla strávit
s přítelem a já jí za to moc děkuji. Z našeho povídání jsem pro vás vybrala ty
nejzajímavější pasáže.
• Jak dlouho už se věnujete profesi módního návrhářství?
Když to vezmu úplně od začátku, tak jsem vždycky už na základce nejlíp kreslila, kluci
mi dávali vyměňovat výkresy, abych jim to nakreslila, aby nepropadli z výtvarky. Tam si
myslím, že to tak asi začalo. Pak přišla na řadu ekonomka, ale tam jsem zjistila, že jak
není to kreslení, že mi to hrozně chybí. No a kompenzovala jsem to tak nějak tím, že
jsem měla vždycky pokreslenou lavici, profesoři mi to i trpěli a všichni se vždycky
chodili dívat, co je tam nového - panenky, šatičky a tak. Další, co mě ovlivnilo byly
taneční. Tam si mě vybrali na tancování a začala jsem poznávat, co se tam vůbec děje, o
čem to je. Bylo to tak, že jsem vždycky něco viděla, nějaké oblečení a říkala si, jé to
bylo pěkný, ale nemohla jsem si to jako student dovolit, tak jsem si to alespoň nakreslila,
jak by to bylo hezký, kdybych to měla. Mamka na nás vždycky šila, takže jsme doma
měli šicí stroj a střihy, různý Burdy a tak, i obě moje babičky jsou v ručních pracech
aktivní, takže i pletení a háčkování mě vzalo. Pustila jsem se do toho, že jsem začala
přešívat staré věci. Takže veškeré šaty po babičkách a po mamince, všechno je strašně
přešitý, úplně zničený, ale prostě na tom jsem se učila. A najednou jsem zjistila, že by
mě to bavilo a v podstatě ve třeťáku jsem chtěla utéct z ekonomky. Ale uvědomila jsem
si, že by to byla škoda, takže jsem si dodělala maturitu. A zároveň už jsem v té době
přešívala pro kamarádky. Měla jsem jednu kamarádku, která – dneska se tomu
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s odstupem divím, že se mi svěřila - mi přinesla šaty a řekla, jak je chce předělat nebo
přešít a vůbec se nebála, že by to nemuselo dopadnout. Takže ta mi k tomu také
pomohla.
A pak jsem ve čtvrťáku chodila do lidušky kreslit. Tam jsem se trošku něco naučila a
zjistila, jak se to vlastně dělá, protože
jsem byla samouk – tam mi řekli,
z které strany toho prkna mám stát, aby
to na zkouškách nebylo blbý (říká s
nadsázkou). To byla moje malá
soukromá příprava na zkoušky na
Vyšší oděvní školu do Prahy.
Na poprvé jsem se bohužel nedostala,
takže jsem byla rok doma. Ale shodou
okolností jsem měla štěstí, že moje teta
pracovala v německé textilce tady
v Čechách, kde šili klasickou konfekci,
takže jsem si mohla projít ve firmě celý
výrobní proces. Vyzkoušela jsem si to
a dalo mi to úplně hrozně moc. Na
školu jsem se dostala až napodruhé.
Musím se pochlubit - on je to trochu
paradox - přestože jsem se dostala na
školu z posledních míst, tak jsem
absolvovala na prvním místě se
samými jedničkami.
Hned po prázdninách jsem začala
podnikat a teď v září to byl rok.
Když to vidím s odstupem času, tak si říkám, že to bylo bláznovství vydat se na
takovouhle školu.
• Možná ano, ale šla jste prostě za tím, co jste chtěla.
Já jsem si vždycky říkala, že chci dělat to, co mě baví. Nelíbí se mi lidi, kteří jdou do
práce, jenom si to tam odbydou, přijdou domů a říkají si: tak pro dnešek hotovo.
Já třeba nemám volný čas. Protože já pořád pracuju, ale pro mě je to vlastně volný čas, já
bych prostě nedokázala sedět a jenom se na to dívat. Pro mě je to jako relaxace, přestože
je to pro mě práce, prostě pohoda. Já buď pracuju, nebo tancuju anebo spím.
• Šila jste jako malá holka na panenky?
Šila jsem na barbíny. Ještě dneska mám schované dva kufříky plný hadříčků. Občas si je
vytáhnu, prohlížím si je a říkám si: tohle je hezký, to bych taky mohla navrhnout...
• Dnes asi není problém sehnat kvalitní materiál?
S materiálem problém není. Problém je, že si lidi zvykli, že je k dostání cokoliv a člověk
v podstatě ani neví, co by chtěl, takže je někdy velmi těžké se s některými lidmi
domluvit. Stalo se mi, že jsem měla zákaznici, která dělá tanec na vrcholové úrovni,
udělala jsem jí asi 20 návrhů, 3x jsem za ní byla v Praze a ona se pak ani neozvala a
všechno vyplynulo vniveč. Každý člověk je prostě jiný.
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• Jakou jste měla nejvzdálenější zákaznici?
Stala se mi taková věc, což mě potěšilo a i překvapilo, čeho jsou lidi vůbec schopni. Jak
mám internetové stránky, tak přes ně si mě našla jedna holčina z Pelhřimova a co se
nestalo, ne že by napsala mail nebo zavolala na telefon, normálně mi napsala rukou
psaný dopis. V něm mi psala jak je zoufalá, že za tři týdny potřebuje šaty, že je nemůže
sehnat, že … Bylo štěstí, že jsem doma měla materiál a ona poslala svoje míry, nějakou
svou představu o šatech. Pak jsme spolu mluvily po telefonu a dopadlo to tak, že jsem jí
je ušila a poslala na dobírku balíčkem. A potom mi přišel e-mail, jak je nadšená, že ani
ve snu si nepředstavovala, že budou tak pěkné a že všude dobře sedí. Sama tomu nemůžu
uvěřit, že to všechno dobře sedlo bez jakéhokoliv zkoušení. Kolikrát si myslíte, že to
bude dobrý, a nepasuje to.
• A můžu se zeptat, jestli už jste měla nějakou zákaznici z Polep?
Ano, měla.
• Děláte si nějakou statistiku, kolikery šaty už jste navrhla?
Statistiku nemám, ale album mám strašně velký. A pak mám fotky realizovaných šatů,
ale ty mám jenom v počítači. Když potřebuji, tak se podívám jen do počítače.
• Před plesovou sezónou máte jistě hodně zakázek. Stalo se Vám, že jste musela
využít pomoc také členů rodiny? Že by třeba maminka přišívala flitry nebo
korálky?
Je to tak, mamka mi hodně pomáhá, snaží se, když mě kolikrát vidí, jak vypadám
ztrápeně. Ale já to tak ani nevnímám, já se vždycky tak strašně soustředím a mě ta práce
opravdu moc těší. Je mi to jedno i kdybych kvůli tomu neměla spát.
Hodně používám různé materiály, třeba i drátky, tak v tom zase pomáhá brácha. Jsou
věci, které se dají natvarovat třeba na kytičky. Takže opravdu jsou chvíle, kdy se podílí
všichni.
Nakonec mi slečna Šterberová prozradila, že o týden dříve než se bude konat polepská
výstava, proběhne v kolínském Kultrurním domě oslava 110. výročí trvání obchodní
akademie. Tam bude mít jako absolventka této školy kromě předtančení a ukázek
latinsko-amerických tanců také přehlídku svých navržených a ušitých modelů. Určitě je
mezi vámi mnoho absolventů školy, kteří této pozvánky využijí.
Věřím, že po přečtení rozhovoru zůstalo mnoho vašich nevyřčených otázek. Ale slečna
Šterberová je velmi komunikativní člověk, takže určitě přijďte na vernisáž a ona vám
vaše otázky zodpoví osobně. Kromě toho si budete moci prohlédnout přibližně 20
originálních modelů, spoustu fotek, návrhů a dokonce bude možnost si něco i zakoupit.

Kultura
Jaké bylo posvícení?
Výkřiky radosti „čí je posvícení – naše“ několikrát zazněly během zářijového sobotního
dne na polepském hřišti. Tam se totiž odehrávala oslava polepského posvícení. Od tří
hodin měly děti možnost soutěžit, tancovat a zpívat s panem Slavíkem, umělcem
Klemprdova kočovného divadla.
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Na své si přišli i posluchači různých
hudebních žánrů. Do Polep přijel
zazpívat komorní smíšený pěvecký
sbor Privatissima, který diriguje
polepský rodák pan Jiří Šindelář.
Poděkování
za
zprostředkování
příjemného hudebního vystoupení
patří i paní Janě Darebné, taktéž
polepačce
a
člence
sboru.
V podvečerních hodinách přímo na
zeleném trávníku zatančily členky
taneční skupiny Pánů z Nymburka
historické tance. Dokonce se i někteří
diváci zúčastnili výuky a mohli si zatancovat na dobovou hudbu (viz. foto).
Během celého odpoledne příjemně hřálo sluníčko, voněly klobásy a chutnaly pravé
domácí posvícenské koláče. Bylo jich napečeno z 10 kg těsta. No, a večer by nebylo
posvícení bez tancovačky. K tanci a poslechu vyhrával přímo profesionálně DJ pan Olda
Vopěnka. Veselá zábava pokračovala do nočních hodin. Velký dík za pomoc při
organizaci a průběhu posvícení patří i členům TJ Sokol Polepy.
Tak co dodat, bylo to pěkné a veselé. Pokud jste se nepřišli pobavit, tak jste zaváhali, ale
příští rok to určitě napravíte. Hezkou fotodokumentaci si prohlédněte na webových
stránkách Polep.
E. Mačková
Kdo promeškal polepské posvícení, může tu pravou posvícenskou náladu zažít ještě
v kouřimském skanzenu v sobotu 13. října, kdy se bude konat „Svatohavelské císařské
posvícení“. Můžete ochutnat čerstvě upečené voňavé koláče nebo uzobnout husičku či
kousek kachýnky s voňavým zelím. Brány skanzenu v Kouřimi však nejsou zavřeny ani
pro ty, kdo již jedno posvícení prožil. Vždyť i v minulosti se slavilo posvícení dvakrát.
Dýňové světlušky
Tak se nám podařilo dýně vypěstovat, dokonce i ty největší změřit a
vyhlásit nejlepšího pěstitele (tato soutěž byla ale pouze pro děti).
Vyhazovat je však nebudeme. Protože ve středu 31. října večer je
všichni rozsvítíme. Různě vyřezané a nazdobené dýně vystavte na
dobře viditelné místo u domu a v době od 19.00 hodin rozsviťte
v nich svíčky. Určitě budou krásnou světelnou ozdobou. Pak se
můžete jít rozsvícenými ulicemi v Polepech projít. Rozsvícené dýně budou členky
kulturní komise počítat a ty nejkrásnější i fotografovat ( 19.00 – 21.00). Toto je návrh na
příjemné prožití následného dušičkového období, ale i netradičně podzimně vyzdobit
naši vísku.
E. Mačková
Drakiáda
Kulturní komise připravuje na sobotu 17.11. setkání dětí a jejich rodičů v místě zvaném
Na Křemenech, kde budou společně pouštět draky. Drakiáda začne ve 14 hodin. O této
akci informujeme s velkým předstihem, aby bylo dost času na přípravu draků.
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Pozvání na výstavu
Opět chceme představit zajímavou a šikovnou polepskou
osobnost. Mladá oděvní návrhářka slečna Pavlína Šterberová
nám připraví ve spolupráci s kulturní komisí na dva podzimní
víkendy výstavu vlastnoručně navržených a zhotovených
společenských šatů a doplňků. Přijďte se inspirovat před
nadcházející plesovou sezónou.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 27. října 2007
od 14.00 hod ve spolkové místnosti na Obecním úřadě
v Polepech. Další dny, kdy si můžete modely šatů prohlédnout je
neděle 28. října od 14.00 - 16.00 hod. a víkend 3. a 4. listopadu
od 14.00 - 16.00 hod. Těšíme se na Vaši velkou návštěvnost.
E. Mačková

A nakonec avízovaná pozvánka z Grunty:

Srdečné pozvání na listopadový koncert
Dne 3. 11. /So/ 2007 od 16 hod.

Jan E. Kypta: Rekviem in c-moll
v kostele Eanebevzetí Panny Marie v

Gruntě

účinkuje: Učitelský smíšený pěvecký sbor TYL
z Kutné Hory /řídí Z. Licek/
host: profesor Uhlíř z Hradce Králové /varhany/
pořádá: USPS Tyl Kutná Hora
katolická farnost Kutná Hora
Dobrovolné vstupné: věnováno na výdaje s koncertem
a záchranu místního kostela.

Sport
Cvičení ve spolkové místnosti
Cvičení žen – aerobik pod vedením cvičitelky Blanky Šmídové z Polep se bude konat
každou středu od 19-20 hodin ve spolkové místnosti OÚ. První hodina začíná
17.10.2007.
8

Cvičení na míčích povede paní Alena Ptáčková, také z Polep. Cvičit se začne od
23.10.2007 a bude probíhat pravidelně každé úterý od 17-18 hodin. Rádi uvítáme i nové
cvičenky.
Na cvičení se není nutné přihlašovat a je zdarma.
Od 13. listopadu budou probíhat i hodiny Břišního tance, celkem 10 lekcí. Tanec
povede Pavlínka Švarcová v úterý od 18.30 – 19.30 hod. ve spolkové místnosti OÚ.
Břišní tance jsou pro začátečníky i mírně pokročilé. Nebojte se rozvlnit své tělo.
Informace a přihlášky u p. Mačkové 604 987 341

Výsledky fotbalu
Zápas 5. kola prohrály Polepy v Pečkách poměrem 0:2. V 6. kole vyhrály Polepy na
domácím hřišti nad týmem Velimi B 2:1, skórovali Suchánek a Týma. O týden později
hostovali Polepy v Loučeni. I tam vyhráli poměrem 2:1, góly vstřelili Zelenka a Slezák.
V 8. kole hráli Polepy na domácím hřišti s B. Podolím a opět vyhráli, tentokrát 3:2.
Góly vstřelili Petrák,Kmoch a Mádle.
Polepský tým nastupuje obvykle v tomto složení: Jón – Tauc, Suchánek, Týma, Zelenka
– Mojžíš, Kmoch, Mokříž, Kesner – Petrák, Slezák.
Po 8 kolech soutěže I. B třídy ve skupině C vypadá výsledková tabulka následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Polepy
Sadská
Velim
Luštěnice
Vrdy
Bílé Podolí
Tupadly
Pečky
Kounice
Rejšice
Jíkev
Loučeň
Tuchoraz
Libodřice

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
4
4
3
2
3
2
2
2
1
2
1

0
0
1
2
1
1
4
1
3
3
1
4
1
2

1
2
2
2
3
4
2
4
3
3
5
3
5
5

20:10
23:12
23:16
15:12
15:14
16:15
12:13
11:13
14:18
11:15
13:16
6:9
11:18
9:19

Zbývající zápasy :
13.10. so 10.30 Luštěnice - Polepy
20.10. so 15.30 Polepy - Libodřice
28.10. ne 14.30 Tupadly - Polepy

21
18
16
14
13
10
10
10
9
9
7
7
7
5

3.11. so 14.00 Polepy - Vrdy
10.11. so 14.00 Rejšice - Polepy
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Želví příběh se šťastným koncem
Pro ty, kteří nemají přístup na internet nebo webové stránky Polep nenavštěvují, připojuji
jeden příběh opsaný z Polepské návsi:
Dne 16.7. v dopoledních hodinách se nám v době svého výběhu po zahradě v nestřežený
okamžik ztratila želva tygrovaná, deset let stará, asi 20 cm velká. Prosíme kohokoliv, kdo
v okolí fotbalového hřiště želvu našel, aby se nám ozval na tel...... Předem moc děkujeme.
:iedobovi. (Byla uvedena telefonní čísla a adresa).
O dva měsíce později se objevilo pokračování ...
Dne 14.9. manželé Mejzrovi ml. se svým vlčákem Amorem našli při vyorávání řepy na
svém poli naši zatoulanou želvu. :ic se jí za ty dva měsíce toulky nestalo, jen byla hodně
špinavá od hlíny a zdá se nám, že o něco povyrostla. Zatím je cítit řepou, ale asi ve svém
novém působišti byla spokojená. Moc pěkně manželům Mejzrovým děkujeme a hlavně
hrdinovi pejskovi. :iedobovi, Polepy 216

Inzerce

Obchodní firma Dagmar Bejlková, Polepy 98 nabízí:
SANBIEN – bakterie a enzymy do žump a
septiků - k urychlení a zlepšení rozkladu obsahu.
Rozloží veškerý biologický odpad v jímkách a
odstraní zápach.
SANBIEN – čistič odpadů – rozloží všechny
organické nečistoty v odpadu, které brání
odtoku vody a navíc jsou příčinou zápachu.
Dokonale rozloží i kuchyňské tuky a zabrání
dalšímu
usazování
nečistot.
A
navíc
nepoškozuje Vaše armatury a neohrozí Vaše
zdraví.
SANBIEN – bakterie do kompostů – urychlí
rozpad organických látek v kompostu a tím
zkrátí dobu jeho „zrání“ na 3 měsíce.
Důkladným rozkladem připraví hmyz o potravu
a výrazně omezíé jeho množení a zamezí i
vznikání hnilobného zápachu. Díky důkladnému
rozkladu organických látek výrazně zlepší
hodnoty kompostu při hnojení.
SANBIEN – odour digestor – rozloží veškeré
zbytky moči a další organické látky, které jsou příčinou zápachu po domácích
mazlíčcích. Také ideální k použití na toaletách a všude, kde zůstávají zbytky
organických látek a způsobují zápach. Výborně odstraňuje plísně v rozích místností a
pod.
Cena za 1 balení o hmotnosti 50g – 80,- Kč.
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