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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Valí se na nás spousta nových událostí. Připravujeme investiční akce – opravy chodníků,
vodovodní přivaděč od letiště, odkanalizování obce, nové fotbalové kabiny. Rádi
bychom dokončili cyklostezku na Pašinku, opravili chodník na otočku, některé ulice po
obci potřebují také opravy, prostě je toho hodně. A do toho se dozvídáme z médií, jak
hodlá Středočeský kraj rozdělit finanční prostředky. Více jak polovinu na nemocnice,
zbytek na ostatní „standardní“ účely, tedy i na dotace, ze kterých se nám v předchozích
letech dařilo poměrně úspěšně čerpat. Nejsem nekritickým konzumentem podobných
mediálních „pravd“, ale trochu nejistoty v sobě mám. Byla by škoda, kdyby letošní rok
nebyl tak úspěšný jako rok minulý.
Kromě aktivit přímo v obci bych rád „expandoval“ i do okolní krajiny. V těchto listech
je zmínka a zároveň i pozvánka na setkání zastupitelů ze všech obcí našeho
mikroregionu. Tam bych se rád domluvil na obnově, resp. údržbě polních cest v krajině,
které by šly využít jako vycházkové, či vyjížďkové trasy. Vždyť díky údolí Polepky a
dalších potoků není zdejší krajina až tak fádní. A myslím si, že ne každý z nás ji má
prochozenou. Když už jsem se zmínil o aktivitách rozvíjejících naši tělesnou schránku,
nemohu zapomenout, že jsme dokončili vnitřní úpravy bývalého obchodu a
vzniklo“fitko“. Teď ještě cvičební stroje a můžeme se začít tužit.
Máme v hlavách ještě spoustu nápadů, jak si zpříjemnit a zpestřit ten náš život vezdejší,
ale za měsíc budeme připravovat další listy, takže si něco nechám i na příště.
Přeji Vám všem pohodu, klid a hlavně 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

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V únoru slaví
všichni jubilanti 70. narozeniny. A kdo to je?
Paní Věra Guštarová,
paní Jana Lodinská
a pan Karel Nebesař.
Přejeme všem oslavencům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Rozpočet na rok 2009 schválen
K rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce, nebyly vzneseny žádné připomínky a na
zasedání zastupitelstva byl jednomyslně schválen. Obec tak nemusí hospodařit podle
rozpočtového provizoria a může provádět investiční záměry podle plánu.
Žádosti o dotace na rok 2009
Zastupiteli byl schválen záměr podávat žádosti o dotace z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj a z grantů, programů a fondů Středočeského kraje, případně dalších
institucí. Jednotlivé projekty na vyhlášené výzvy budou konkretizovány až podle
skutečných podmínek stanovených pro přijetí a hodnocení projektů. Uskutečňované
projekty budou průběžně projednávány a schvalovány na zasedání zastupitelstva.
Setkání starostů a zastupitelů svazku obcí Pod Vysokou
Obec Polepy iniciovala již 2. setkání starostů a zastupitelů jednotlivých obcí, které jsou
sdruženy ve svazku obcí Pod Vysokou. Členy svazku jsou: Červené Pečky, Grunta,
Libenice, Nebovidy, Pašinka a Polepy. Jako host je pozvána paní Ing. Havelková z MAS
Podlipansko, účast přislíbil i distributor SW Mysis, který poskytuje a analyzuje data
katastru nemovitostí. Letošní schůzka se uskuteční na OÚ v Polepech v úterý 3.3.2009
od 17,30 hodin ve spolkové místnosti a je veřejná. Kdo z občanů má zájem se podělit o
své nápady a názory s námi i se sousedy z okolních obcí, nebo si jen poslechnout mínění
druhých, je srdečně zván.
Cílem setkání je opět oživit spolupráci a komunikaci mezi obcemi svazku. O výsledku
jednání budete informováni v příštím vydání PL. Naposledy se setkali zástupci svazku
obcí Pod Vysokou v září roku 2007.
Nová administrativní pracovnice na OÚ v Polepech
K 11. únoru 2009 odešla dosavadní administrativní pracovnice paní Frenglová na
zasloužený odpočinek do důchodu. Přesto se s ní můžete do konce února v dopoledních
hodinách ještě na našem úřadě potkat, protože nám vyšla vstříc a pomáhá zvládnout
obecní administrativu nové zaměstnankyni.
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V poslední dekádě ledna proběhlo výběrové řízení na obsazení pozice administrativní
pracovnice. Překvapením pro všechny byl poměrně velký zájem o tuto práci (celkem
téměř dvacítka přihlášených), takže i výběr byl těžší než jsme předpokládali. Jako
nejlepší byla nakonec vybrána Kolíňačka paní Soňa Holmanová a na místo nastoupila
hned 2. února.
Pro obyvatele Polep se tím však nic nemění, úřední hodiny zůstávají stále stejné. Prosíme
všechny občany, kteří budou v současné době potřebovat vyřizovat své záležitosti na
OÚ, o shovívavost.

Pošlete návrh logotypu naší obce!
Logotyp, to je unikátní grafický symbol, písmenová nebo slovní značka, v našem případě
pro označení naší obce. Obvykle se používá charakteristický typ písma. Cílem je vytvořit
logotyp takový, který by se, ve spojení s dalšími propagačními prvky, stal důležitou
součástí propagačního stylu naší obce.
Která kritéria by mělo logo splňovat?
1) Unikátnost – mělo by být jedinečné a originální
2) Zapamatovatelnost – mělo by být snadno
zapamatovatelné
3) Symbolika – mělo by vizuálně připomínat charakter
záměru, pro který je stvořeno
4) Použitelnost – mělo by být čitelné, snadno aplikovatelné na veškeré tiskoviny,
mělo by obsahovat přiměřený počet barev (většinou 2)
Rádi bychom i my měli svůj logotyp pro naší obec. Vzhledem k tomu, že nechceme tento
úkol zadávat nějaké cizí firmě, která naši obec nezná, dovolujeme si oslovit vás, občany
Polep, kteří v naší vesničce žijete a trávíte volný čas, vás, kteří ji bezprostředně znáte
z různých úhlů pohledu z každodenního života.
Zastupitelé již několikrát diskutovali o vhodném objektu, který by se mohl symbolicky
v logu obce objevit, jen tak namátkou lze jmenovat kapličku, splav, autobusovou otočku,
most přes Polepku, Vebrovu hospodu, fotbalisty, kteří nás reprezentují …
Zamyslete se, co by podle vás nejlépe charakterizovalo naši obec a využijte dlouhých
večerů, kdy ještě nemůžete zvelebovat svá okolí. Vezměte tužku a zaznamenejte svoje
nápady na papír … Ale hlavně se o ně s námi podělte. Velmi by nás potěšilo,
kdybychom dostali nápadů alespoň několik, aby bylo možné uspořádat hlasování mezi
vámi občany a také bychom rádi úspěšný nápad odměnili finanční odměnou.
Vaše návrhy včetně typu písma očekáváme do konce dubna, počet návrhů není omezen.
Můžete je poslat elektronickou poštou na adresu oupolepy@volny.cz, předat osobně
nebo vhodit do poštovní schránky umístěné na vratech OÚ v Polepech. Nezapomeňte je
označit svým jménem a adresou.
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Nabídka palivového dřeva občanům
Zastupitelé se dohodli na vykácení suchých a staticky narušených stromů v okolí Polep.
Opět nabízíme spoluobčanům tyto stromy k vykácení zdarma. Zájemci o palivové dřevo
se ohlásí do 28.2.2009 na telefonu 724 180 515, kde si dohodnou podrobnosti. Stromy
musí být pokáceny a místo po kácení uklizeno do konce března 2009.
Sponzorské dary pro „Fitko“
V současné době je v prostorách bývalé prodejny, která byla díky dotaci od
Středočeského kraje a od ministerstva pro místní rozvoj přestavěna na malé fitnes,
položena protihluková a protiskluzová podlaha, stěny jsou polepeny kobercem.
Vzhledem k tomu, že se nám zatím nepodařilo získat dotaci na vybavení fitnes, prosíme
tímto občany i podnikatele Polep o sponzorský dar na vybavení cvičebními stroji a
drobným tělocvičným nářadím. Sponzorům za jejich pomoc nabízíme zdarma celoroční
reklamu v Polepských listech.
Prodej nepotřebného obecního majetku
Obec nabízí k prodeji travní traktor Cup Cadet CC1023RD žluté barvy, rok výroby 2006,
záběr 122 cm, objem koše 300 litrů, výkon 17 kW, nádrž 7,5 litru. Cena je, vzhledem
k minimálnímu opotřebení, 85.000,- Kč.
Dále nabízíme zametací stroj PREM – samochodný profesionální stroj se 100 cm
kartáčem, rok výroby 1990, najeto 30 motohodin. Cena 10.000,- Kč.
S největší pravděpodobností bude na jaře rekonstruován chodník v Růžové ulici.
Vzhledem k tomu, že obec nemá využití pro stávající betonovou dlažbu, nabídne ji
k odprodeji občanům v ceně 5,- Kč/kus.
Občané, kteří by měli o nabízený majetek zájem, se mohou přihlásit na telefonu
724 180 515.
Jednou větou ...
• Pokud někdo v tomto období kácí stromy, větve z kácení a řezu stromů dáváme po
domluvě s obecním úřadem na jedno místo (tel. 724 180 515).
• Termíny svozu tříděného odpadu na následující měsíc:
plasty – každé pondělí - 16.2., 26.2., 2.3., 9.3.
papír – ve středu v sudém týdnu - 18.2., 4.3.
sklo – v pátek v sudém týdnu - 20.2., 6.3.
nápojové kartony – ve čtvrtek v sudém týdnu - 19.2., 5.3.
• 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.
• Na základě připomínek p. Píšové a p. Vinklátové probíhá v současné době jednání
o jízdním řádu MHD linky č. 5. O výsledcích budete informováni v některém
z následujících čísel PL.
• Pozici administrativní pracovnice se obsadilo, ale stále se nenašel nikdo, kdo by se
rád ujal vedení obecní kroniky. Nebojte se a ozvěte se osobně na OÚ v době
úředních hodin nebo telefonicky na číslo 724 180 515.
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• Ve čtvrtek 12. února se mělo konat první setkání šachového klubu. Bohužel o tuto
nabídku nikdo neprojevil zájem.
• Březnové veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 2.3. v zasedací
místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin.

Statistika obyvatelstva
Počet obyvatel Polep k 31.12.2007 byl 598.
Během roku 2008 se narodilo 5 dětí - 3 holčičky a 2 chlapečkové. Rozloučit jsme se
museli se 4 našimi spoluobčany. Oproti jiným letům jsme zaznamenali poměrně velkou
migraci obyvatel. V průběhu roku se z naší vesnice odstěhovalo celkem 18 občanů a
naopak se k trvalému pobytu přihlásilo 17 obyvatel. Přestože v průběhu roku jsme
v počtu obyvatel několikrát překročili magickou hranici 600, tak z výše uvedených počtů
vyplývá, že k 31.12.2008 měla naše obec stejný počet obyvatel jako na konci
předcházejícího roku, tedy 598.

Soutěž Patriot Polep má své vítěze
Na veřejném zasedání v pondělí 9. února
byli losem určeni vítězové loňské soutěže
Patriot
Polep.
Výherce
losovala
místostarostka Mgr. Mačková. Pro koho
měla šťastnou ruku?
3. místo a šek na odběr knížek v hodnotě
200,- Kč v Knihkupectví Král
získal pan Jindřich Holeček.
2. místo obsadila Gabriela Hodačová,
také obdržela šek na nákup knih, tentokrát
v ceně 300,- Kč.
1. místo vyhrál pan Jaroslav Hodač,
který dostal šek na nákup knih v hodnotě
500,- Kč.
Všichni vylosovaní převzali z rukou zástupců obce na památku diplom.
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Soutěž Kam s ním?
V minulém čísle Polepských listů byla vyhlášena nová soutěž pro rok 2009 týkající se
problematiky odpadů a hospodaření s nimi. Byla jsem
velmi mile překvapena, když se prvního kola zúčastnilo
6 soutěžících. A kromě „známých tváří“ přibyli i
nováčkové. Nezbývá než si přát, aby jim chuť soutěžit
vydržela po celý rok.
Jak to všechno dopadlo?
Správné odpovědi byly tyto:
1) Polepy vyprodukují ročně v průměru 120 tisíc
kilogramů odpadů.
2) V obci máme 5 stanovišť pro kontejnery na
tříděný odpad.
3) Ano. V Polepech máme nádoby pro sběr
nápojových kartonů.
Pan starosta vylosoval výherce 1. kola soutěže „Kam s ním?“. Stal se jím Jan Darebný,
který získal propagační předměty z firmy EKO-KOM, mimo jiné např. hrací karty.
Žijeme v době plastové
Z plastů se vyrábí věci pro každodenní život – plastový zahradní nábytek, potřeby pro
domácnost, jako jsou odpadkové koše, různé mísy a podnosy, jsou z nich takřka všechny
hračky pro děti, koberce a podlahové krytiny, čalounění nábytku, potrubí a obaly kabelů,
rámy oken, a to nemluvíme o oblečení, kde téměř i v bavlněném tričku je alespoň příměs
umělého neboli plastového vlákna. I v každém automobilu je značné množství dílů
vyrobených z plastů.
Uvědomili jste si někdy, kolik je kolem nás umělých věcí?
Z plastů je vyrobena většina obalů potravin – i taška, ve které si nákup neseme domů, je
plastová.
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Kolik plastových odpadů máme a proč je recyklovat?
Každý člověk v ČR vyprodukuje průměrně 28 kilogramů odpadních plastů. Kolem 80%
z tohoto množství připadá na odpadní obaly ze spotřebního zboží, tj. přibližně 22 kg za
rok. Průměrná 4-členná rodina vytřídí za týden 1,7 kg plastů.
Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa, neobnovitelný zdroj, který draze
nakupujeme v zahraničí, pak zpracováváme v rafineriích, které životnímu prostředí také
příliš nesvědčí.
Dalším důvodem k recyklaci je skutečnost, že plasty jsou skoro nezničitelné. Plasty mají
spoustu výhodných vlastností - jsou lehké, inertní, pružné, odolné vodě, slunci, UV
záření i mechanickému poškození. Když má tyto vlastnosti odpad, je to skoro katastrofa.
Plastové odpady mohou ležet na skládce desítky a desítky let, aniž by se s nimi něco
význačného stalo. A každý rok vznikne jen v naší republice dalších 280 tisíc tun odpadů,
ty se uloží na skládku … a další skládku … a další skládku.
Takže pokud plasty třídíme, umožňujeme jejich recyklaci a přispíváme k tomu, aby se
nemusely tolik těžit neobnovitelné zdroje, které neumíme nahradit a zároveň šetříme naše
životní prostředí tím, že ho nezatěžujeme budováním dalších a dalších skládek.
Kontejner na plasty – co ano, co ne
Má žlutou barvu a nepatří do něj nic jiného než plasty – ne pytle s hruškami ze zahrady,
ani mrtvá kočka, ani koš s běžným odpadem z kuchyně, který se nevešel do popelnice.
Co tedy do žlutého kontejneru patří a co ne?










PATŘÍ:
PET lahve od nápojů
Kelímky od jogurtů
Misky a fólie z baleného ovoce
Obaly od chipsů, sušenek a
bonbonů
Plastové pytlíky, do kterých si
v obchodě
nabíráte
ovoce,
zeleninu, rohlíky a chleba
Plastové tašky, ve kterých si nesete
nákup z obchodu
Obaly a balící fólie od spotřebního
zboží
–
bublinkové
fólie,
polystyrénové díly, do kterých jsou
baleny spotřebiče
Obaly od polévek a dalších
potravin v prášku, i když vypadají
jako kovové, jde většinou o
upravený plast
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NEPATŘÍ:
Podlahové krytiny, trubky (jsou
z PVC a musí se recyklovat ve
speciálních zařízeních)
Koberce (mají příliš velký objem a
nelze je recyklovat v běžných
zařízeních)
Obaly od olejů (i potravinářských),
obaly silně znečištěné zbytky jídla
(odpad při recyklaci by musel být
mnohem více vymýván, což by
zvyšovalo náklady)
Obaly od nebezpečných látek,
barev a chemikálií i když jsou
plastové (obaly, ve kterých se
uchovávaly nebezpečné látky,
nesmí být recyklovány s ostatními
plasty, pálí se ve speciálních
spalovnách)

A ještě několik mýtů:
1) Plasty nepředstavují pouze PET lahve. Do kontejnerů na plasty patří i další druhy
plastů (HDPE, LDPE, PP, PS – značení obalů bude věnováno samostatné kolo)
2) Kelímky od jogurtů se musejí vymývat – NE, plasty se při zpracování perou a
vymývají. Pokud nechodíte do kontejneru každý den, vypláchnutí určitě prospěje, ocení
to i lidé, kteří pracují na dotřiďovacích linkách.
3) Uzávěry a etikety se musejí odstranit – NE, při drcení a praní PET materiálu jsou tyto
příměsi odstraněny.
4) PETky naházím do kontejneru a jdu – NE, láhve je
třeba sešlápnout, aby nezabíraly v kontejneru tolik místa,
jinak musí svozové auto jezdit častěji a odvoz odpadů se
pak zbytečně prodražuje.

Netřiďte vzduch

Otázky pro 2. kolo:
1) Kolik kilogramů plastů vytřídí průměrná 4-členná rodina za týden?
a) 7,2 kilogramů
b) 0,4 kilogramů
c) 1,7 kilogramů
2) Jakou barvu má kontejner určený pro plasty?
a) modrou
b) žlutou
c) zelenou
3) Musí se kelímky od jogurtu vymývat?
a) ano
b) ne
Správné odpovědi najdete ve výše uvedeném textu. Až je budete mít všechny pohromadě,
pošlete je na známé kontakty: telefon 723 514 533 nebo e-mail irena.liska@seznam.cz.
Termín je do konce měsíce února.
Příště se budeme podrobně věnovat recyklaci plastů.
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Kulturní a sportovní akce
V lednových Polepských listech vyšel přehled kulturních akcí na rok 2009, který
sestavila kulturní komise. Určitě si každý z vás něco zajímavého vybere a nám bude
potěšením, když se akce zúčastníte. Pokud tam však něco chybí, budeme velice rádi za
návrhy a připomínky. Také chceme požádat o pomoc. Některé akce jsou náročnější na
organizaci a každá ruka je užitečná. Chtěli bychom, aby kulturní a společenský život
v naší obci byl stále bohatý.
V minulém roce se nám podařilo uspořádat spoustu zajímavých setkání a tak tomu bude
snad i letos. V nejbližší době 18.2.09 se od 17.00 uskuteční Posezení u kávy v polepské
knihovně, je určeno všem, kteří si chtějí popovídat, dozvědět se něco nového a třeba i
přispět návrhy a připomínkami k životu v obci. Ani sportovně nebudeme zahálet, a to v
sobotu 7.3. je naplánovaný již druhý lyžařský zájezd do Krkonoš. V neděli 8.3. se od
15.00 hod. uskuteční dětský karneval. A pak nás čekají další a další akce. Z větších
plánovaných akcí se můžeme těšit na velikonoční prodejní výstavu, na květnovou
výstavu vozidel, hlavně motorek, které nám ze své sbírky představí p. Kruliš a další
sběratelé veteránů, na výlet na hrady a zámky, na nákupní zájezdy do Polska. Pokud jste
si ještě nestihli akce naplánovat, tak máte nejvyšší čas.
Znovu prosím, žádám o náměty, návrhy výletů, připomínky a vše, co vás napadne
k zpestření života v naší vesničce. Všem přeji hezké dny a těším se na setkání.
Za kulturní komisi místostarostka E. Mačková

Sbírka drobností do tomboly
Letos bychom rádi obohatili akce pořádané pro děti o tombolu (ale hodláme tombolu
rozšířit i pro dospělé, aby byla legrace). Chtěli bychom touto cestou oslovit všechny
čtenáře Polepských listů a požádat je o příspěvek do tomboly. Jedná se o věcné ceny,
drobnosti pro děti (míčky, pastelky, pexeso, nejrůznější plastové hračky, …). Pokud jste
se rozhodli a rádi byste přispěli, můžete tyto předměty odevzdat na OÚ administrativní
pracovnici paní Holmanové v době úředních hodin. Ty první věcné ceny budou použity
hned na Karneval, viz. následující text.
Za všechny dárky vám jménem polepských dětí děkujeme.
Stloukání ptačích budek se starostou
Napadlo nás s panem starostou, že bychom mohli letos
uspořádat pro děti odpoledne, kdy by si mohly postavit ptačí
budky. Původně jsme akci zamýšleli jako dětskou. Ale
nakonec, proč by si nemohli vyrobit budku i dospěláci?
Jsme dohodnuti s truhlářem, který nám na míru nařeže
potřebný materiál a na vás je rozmyslet si, kterému
z návštěvníků vaší zahrady chcete poskytnout domov. Na
výběr máte:
1) Sýkora modřinka
2) Sýkora koňadra, brhlík, rehek
3) Špaček
Každý z nich totiž potřebuje jinou velikost vletového otvoru.
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Pak by bylo potřeba, abyste nám na telefon 723 514 533 SMS zprávou nebo na e-mail
irena.liska@seznam.cz dali do 21.2.2009 vědět, pro kterou z budek jste se rozhodli,
abychom nahlásili panu truhlářovi počty a druhy budek a ten mohl připravit materiál. Na
těchto kontaktech můžete také získat návod na výrobu ptačích budek včetně rozměrů.
Samotná výroba budek pak proběhne ve spolkové místnosti na OÚ v Polepech v sobotu
28.2.2009 od 14,30 hodin. Kladívko s sebou.

Zájezd na hory
Pro velký zájem bude letos zorganizován již 2. zájezd na
hory. Uskuteční se v sobotu 7. března 2009, odjezd je v 7
hodin ráno z autobusové otočky v Polepech. Pro místní je
cena za autobus 100,- Kč, pro cizí 150,- Kč na osobu.
Lyžařské středisko bude dojednáno v autobuse podle
aktuálních sněhových podmínek. Zájemci se hlásí u Jirky
Krále do středy 4. března na telefonu 606 159 439.

Dětský karneval
Hned na následující den, tj. na neděli 8.3.2009 je připraven
Karneval pro děti. Začíná v 15 hodin v hospodě „První
polepská“ a připravují ho Jana Syřínková a Šárka
Nehasilová. Nejkrásnější masku vybere nezávislá porota a
vítěz dostane domácí dort, který upeče paní Štusová. Ale ani
ostatní masky si nemusí zoufat, všichni dostanou veselý
zákusek. A jaký bude program? Na účastníky karnevalu
čeká dětská diskotéka, taneční a vědomostní soutěže,
soutěže zručnosti a dětská tombola. Vstup je zdarma.

1. narozeniny hospody První polepská
V sobotu 7.3.2009 bude od 19 hodin uspořádána zábava
k prvnímu výročí otevření Prvnípolepský hospody. Zveme
všechny Polepáky na oslavu tohoto výročí. Bude hrát živá
muzika – místní Buding. Po celý den bude připraveno také
občerstvení, dárky v podobě piva a jídla. A určitě bude veselo.
Pokud jste s námi alespoň trochu spokojeni, přijďte to s námi
oslavit a vykročit do dalšího, doufáme úspěšného roku.
Lída a Dušan, Vaši pípmaistri
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A ještě jednou kuželky …
Líbila se vám listopadová akce v kuželkárně v
Červených Pečkách? Nebo jste ještě kuželky nehráli a
rádi byste si to vyzkoušeli? Pak máte šanci v neděli
29. března opět v kuželkárně v Červených Pečkách,
kde pro nás rezervovali místo mezi 17. a 19 hodinou.
Doprava je "po vlastní ose", nutné je mít obuv se
světlou podrážkou, drobné na občerstvení, vstupné
činí 30,- Kč na osobu.
Vzhledem k tomu, že minule byl o akci poměrně
velký zájem a počet míst je omezen, doporučujeme se
hlásit včas u paní Mačkové na telefonu 604 987 341.

Polepský fotbal
Výsledky našeho mužstva v turnaji o pohár starosty města Kolín
Do turnaje byla přihlášena mužstva – Kutná Hora, Nymburk, Dvůr Králové, Ol. Hradec
Králové, FK Kolín a TJ Polepy. Ještě před začátkem turnaje se odhlásilo mužstvo Ol.
Hradec Králové a mužstvo Dvůr Králové se odhlásilo po druhém kole, protože ani k
jednomu utkání nepřijeli. Takže jsme místo prvního kola sehráli přátelské utkání s
mužstvem Valy u Přelouče.
Polepy - Valy
Polepy – Kutná Hora
Polepy - Nymburk
Polepy - FK Kolín

8:1
0:2
7:2
0:3

Pořadí mužstev: 1. FK Kolín, 2. Sparta K.Hora, 3. TJ Polepy, 4. Polaban Nymburk

V následujících dnech ještě sehrajeme tato přátelská
utkání:
18.2. od 18:00 hodin Polepy – Převýšov, UMT Kolín
22.2. od 10:00 hodin Polepy – Srch, UMT Kolín
28.2. čas upřesníme Polepy - Novo Hradec Králové,
hřiště Starý Kolín
8.3. čas upřesníme Pečky – Polepy, hřiště bude upřesněno
dle počasí.
Tímto zveme všechny fanoušky a 14.3. už zajíždíme k
prvnímu mistrovskému utkání do
Čejetic. Odjezd autobusu bude uveřejněn na plakátech.
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Rozlosování jarního kola fotbalových soutěží
ROZPIS JARO 2009 - I A. třída

ROZPIS JARO 2009 - III. třída

Polepy

so 14.3.

14.30

Č.Pečky B

Polepy B ne 29.3.

15.00

Neratovice

so 21.3.

15.00

Polepy B

Hradišťko I

ne 5.4.

16.30

Polepy

so 28.3.

15.00

Pašinka A

Polepy B

so 11.4.

16.30

Brandýs

so 4.4.

16.30

Ovčáry A

Polepy B

so 18.4.

17.00

Rožďalovice

Polepy

ne 12.4.

16.30

Polepy B

Radovesnice ne 26.4.

17.00

Chocerady

Polepy

so 18.4.

17.00

Týnec n/L

Polepy

K.Hora

so 25.4.

17.00

Polepy B

Kouřim

Polepy

ne 3.5.

17.00

Veletov

Polepy

M.Hradiště

so 9.5.

17.00

Polepy

so 16.5.

Čáslav B

Čejetice
Polepy
U.Janovice
Polepy

Polepy B

so 2.5.

17.00

Nebovidy A ne 10.5.

17.00

Polepy B ne 17.5.

17.00

Polepy B

Veltruby ne 24.5.

17.00

17.00

V.Osek B

Polepy B ne 31.5.

17.00

so 23.5.

17.00

Polepy B

Libodřice B

ne 7.6.

17.00

Polepy

so 30.5.

17.00

Krakovany A

Polepy B

so 13.6.

17.00

Polepy

Zásmuky

so 6.6.

17.00

Polepy B

Tři Dvory ne 21.6.

17.00

Sokoleč

Polepy

ne 14.6.

17.00

Polepy

Zeleneč

so 20.6.

17.00

Bakov
Polepy
Poděbrady

Rozpis jaro 2009 - Dorost
Polepy

Rozpis jaro 2009 - Žáci

so 4.4.

10:15

Polepy

N. Ves

ne 26.4.

10:15

Žiželice

Polepy ne 12.4

10:15

D.Chvátliny

Polepy

so 2.5.

15:00

Polepy

Radovesnice so 25.4.

10:15

Polepy

Cerhenice

ne 10.5.

10:15

Polepy

so 16.5.

15:00

Veltruby

ne 24.5.

10:15

Polepy

so 30.5.

10:15

Č.Pečky

Polepy

ne 3.5.

10:15

Sendražice

Konárovice

so 9.5.

10:15

Polepy

Polepy so 16.5.

10:15

Č. Pečky

Polepy

Zásmuky so 23.5.

10:15

Polepy

Tři Dvory

ne 7.6.

10:15

J.Lhota

Polepy ne 31.5.

10:15

Ratboř

Polepy

ne 14.6.

15:00

Týnec n/L
Polepy
Sendražice

Polepy
Tři Dvory

Krakovany

so 6.6.

Polepy ne 14.6.

10:15
10:15
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