Červen 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Obec samozřejmě žije spoustou aktivit, ale přeci jenom je příprava obecní kanalizace tou
nejdůležitější.
Absolvovali jsme společné setkání s projektantkou, na kterém jsem se pokusil přiblížit v základních
rysech projektovou dokumentaci a odpovědět na dotazy, které na jednání padaly, případně které jsme
obdrželi v předstihu. Při diskusi, která se rozeběhla po mém vystoupení, padala spousta dotazů
týkajících se mj. i technických detailů. Jelikož nebylo možné všechny dotazy zodpovědět na místě
samém, dohodli jsme se Vaše připomínky shromažďovat a posléze je projednat s projektantkou a Vám
předložit řešení.
Každý, kdo má připomínky k projektové dokumentaci, má možnost nám je doručit do 30.6.2015 na
obecní úřad. Prosíme o náměty týkající se konkrétních technických detailů. Předpokládáme, že po
jejich shromáždění a utřídění povede stavební komise jednání s projektantkou. Po tomto jednání a
nalezení řešení jednotlivých podnětů se setkáme znovu. V žádném případě nechceme vybudovat
kanalizaci, která by neměla mít smysl a měla být zdrojem zbytečných nepříjemností a komplikací.
Ovšem slibovat, že její stavba komplikace nepřinese, nemohu.
Jak jsem napsal v úvodu, obec žije i jinými aktivitami. Kulturní komise uspořádala ke Dni dětí
pohádkové odpoledne. Rád bych poděkoval pořadatelům okolo Lenky Záhorové za důkladnou a
zodpovědnou přípravu, která se zúročila ve spokojenosti nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Další akcí byl turnaj ke Dni otců. Účastníci se rekrutovali převážně z řad obyvatel bytového domu u
hřiště (důvěrně zvaného "kravín") a ukázalo se, že i tam žijí lidé schopní se zapojit do života v obci.
Kromě badmintonové řeže soutěžili v dalších disciplínách - v hodu holinkou na dálku, v hodu létajícím
talířem na cíl, v přenášení vody ve lžíci na čas... Vzhledem k počtu lidí vybírajících na obecním webu
soutěžní disciplínu očekávali pořadatelé větší účast. Každopádně patří za organizování této akce dík
Janě Procházkové a jejím pomocníkům a věřím, že příště se přijde víc polepských mužů bavit na svůj
účet. :-)
Na závěr bych Vám všem rád popřál klidné a pohodové léto, hezké zážitky z cestování a hlavně
pevné a dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička
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

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

Poděkování
Vážený pane starosto,
Rád bych Vás poprosil, zda by bylo možno prostřednictvím Polepských listů zveřejnit poděkování
mé tety Emilie Zdeňkové, mé i mé rodiny manželům Lelkovým za pomoc, kterou tetě poskytovali. V
době, kdy se teta dostala do těžkých zdravotních problémů, paní Lelková přivoláním pomoci tetu
zachránila.
Velice si této pomoci vážíme a chceme mimo jiné i touto cestou manželům Lelkovým vyjádřit co
nejsrdečnější poděkování.
Teta se v současné době po rehabilitaci stěhuje do hezkého domu pro seniory, září spokojeností a
zdraví všechny spoluobčany v Polepech.
S přátelským pozdravem
Ing. Miroslav Pokorný

Cesta za pohádkou
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili i těm, kteří nás finančně podpořili. Ráda bych poděkovala i
všem organizátorům letošního dětského dne. Jmenovitě se jedná o Jaroslava Hájka a Karolínu
Lankovou, Barču, Filipa, Lenku a Michala Záhorovy Radku a Martinu Chroustovy, dále děkuji starostovi
p. Vodičkovi i jeho manželce za technickou podporu, paní Štusové za péči a starost o naše kůzlata,
panu Václavu Volnému z Vodního světa v Kolíně za bezplatné zapůjčení výdejníku zmrzliny i slunečníku
a dále za zajištění samotné zmrzliny, p. Nině Kozlíkové za pomoc při prodeji zmrzliny, Honzovi Sojkovi a
jeho kamarádům za přepravu výdejníku zmrzliny z Kolína a zpět, manželům Kuncovým za opětovné
bezplatné umožnění připojení na elektrický proud, mlýnu Český mlynář s.r.o. Týnec nad Labem za
darování dětské krupičky, p. Peškovi za zajištění občerstvení a p. Liškovi za fotodokumentaci a nesmím
zapomenout na plakát, který pro nás opět připravil Lukáš Převrátil. Fotografie z akce najdete na známé
adrese na „rajčeti“ a výběr fotografií ve fotogalerii na webových stránkách obce.
I. Kučerová
Turnaj v badmintonu ke Dni otců
Poděkování patří také organizátorům badmintonového turnaje, jmenovitě Janě Procházkové, Lukáši
Převrátilovi a Elišce Kučerové, paní Aleně Procházkové za technickou podporu, Honzovi Sojkovi za
zapůjčení badmintonových raket, Vítu Kuncovi za podporu metodickou, panu Liškovi za
fotodokumentaci. Děkujeme také všem zúčastněným – hráčům a jejich rodinám, kteří je přišli podpořit
- i za dobrovolné vstupné. Moc si toho vážíme.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Připomínky k projektové dokumentaci obecní kanalizace
Na jednání ke splaškové kanalizaci jsme slíbili, že zveřejníme datum, do kdy bychom potřebovali
znát Vaše případné připomínky k projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je k dispozici na
webových stránkách naší obce ve složce Úřad - Projekty - Splašková kanalizace
(http://www.obecpolepy.cz/urad-2/projekty/splaskova-kanalizace/),
v papírové
podobě
je
dokumentace k nahlédnutí na obecním úřadu, ať již v úředních hodinách paní účetní, nebo starosty a
místostarostky. Prosíme o připomínky konkrétní, týkající se navrženého technického řešení. Můžete je
posílat e-mailem nebo poštou, vložit do schránky obecního úřadu, případně přinést osobně na obecní
úřad, nezapomeňte uvést kontakt na Vás.
Uzávěrka pro přijímání připomínek je 30. června 2015.
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Po tomto datu je předáme projektantce k prostudování a následně k jejich vysvětlení, případně
vyřešení. Samozřejmě proběhnou další kola setkání s obyvateli lokalit, které budou připomínkami
dotčeny, a to po menších skupinkách, aby jednání bylo věcné a slovo mohli dostat všichni zúčastnění.
Pozvánky na tato setkání obdržíte do svých schránek, termíny budou uvedeny i na webu obce.
Vzhledem k prázdninovému období a dovoleným předpokládáme začátek jednotlivých schůzek na
přelomu července a srpna.
Rost. Vodička
Výběr zhotovitele studie úprav prostranství před Vébrovou restaurací a okolí
Ve středu 13. května proběhla prezentace 2 možných zhotovitelů studie úprav prostranství před
Vébrovou restaurací a okolí. Prezentace se zúčastnili kromě zastupitelů (Vodička, Kučerová, Civín,
Čech) také zájemci z řad občanů, čehož si velmi ceníme. Prezentace probíhala vždy bez účasti
„konkurenční“ strany, zhotovitelé tedy vzájemně nevěděli o nabídce protistrany.
Oba potenciální zhotovitelé (studentka 5. ročníku architektury P. Enochová z Hradišťka a Ing. arch.
B. Hejtmánková z Roudnice/Labem) se nezávisle na sobě shodli, že je pro obec výhodnější řešit úpravy
komplexně jako celek, aby na sebe jednotlivá prostranství vzájemně navazovala a aby úpravy v jedné
části obce nebyly následně překážkou pro úpravy v navazující části. Obě strany přednesly svou
představu o průběhu zpracování studie, a co bude jejím výsledkem. Cenová nabídka obou stran byla
také shodná a ustálila se na částce 15 tis. Kč.
Po prezentacích zastupitelé diskutovali s přítomnými občany o tom, která nabídka byla pro obec
lepší a většina se shodla, že obě nabídky byly téměř totožné a že není možné na základě
proběhnuvších prezentací vybrat tu lepší. Panovala většinová shoda, že by bylo lepší vybírat na základě
předložených konkrétních návrhů řešení, a proto se většina přítomných nakonec shodla i na tom, že by
bylo výhodné nechat zpracovat studii oběma zájemcům pouze pro okolí Vébrovy restaurace a potom
na základě kvality spolupráce a podle vhodnosti navrženého řešení vybrat konečného zpracovatele
celé koncepce.
Někteří oponovali možnou úsporou 15 tis. Kč za studii, pokud by byl vybrán zpracovatel hned. Druzí
však částku 15 tis. Kč vydaných navíc nepovažují za nijak závažnou sumu s ohledem na skutečnost, že
v případě, že by nyní nebyl zvolen lepší zhotovitel, mohlo by dojít ke škodám vyšším v důsledku
nevhodného řešení a případných předělávek v budoucnosti. A v případě, že nyní nezvolíme optimální
řešení, budeme se na výsledek našeho rozhodnutí dívat celá desetiletí. Navíc se domníváme – podle
hesla „Víc hlav víc ví“ - že bychom se mohli nechat připravit o zajímavá a praktická řešení, možná bude
konečné řešení vzájemná kombinace obou studií.
Vzhledem k tomu, že nepanovala jednoznačná shoda mezi zastupiteli, bylo ponecháno definitivní
rozhodnutí na jednání obecního zastupitelstva, kde se o dané věci rozhodovalo hlasováním. Výsledkem
hlasování 4:1 (1 se zdržel – podrobnosti v zápise z jednání) je souhlas oslovit oba zhotovitele za účelem
zpracování studie na úpravy prostranství před Vébrovou restaurací v jejím okolí.
Jaký bude další postup?
Byli osloveni oba zhotovitelé za účelem nalezení společného termínu, kdy bychom se všichni sešli –
tedy i s Vámi – abychom mohli společně debatovat o našich představách, co by kolem Vébrovy
restaurace a také před kapličkou a kolem pomníku být mělo a co naopak vůbec ne, k jakým účelům se
daný prostor využívá a k jakým by se využívat mohl. Z této společné diskuze vznikne jakési zadání pro
zhotovitele a pak už bude na nich samotných, jakým způsobem budou pokračovat dále.
V době uzávěrky nemáme žádné konkrétní termíny, jakmile je budeme znát, budeme Vás o
společném setkání informovat obecním rozhlasem a na webových stránkách. Věřím, že si nenecháte
příležitost ovlivnit, na co se budete v následujících letech dívat, ujít a přijdete nám říci své představy.
Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, neváhejte nám své postřehy poslat e-mailem, nebo vhodit
v písemné podobě do poštovní schránky umístěné na obecním úřadě, předáme je zhotovitelům.
I. Kučerová
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Proběhl bezplatný počítačový kurz pro seniory
Požádala jsem 2 náhodně vybrané účastnice kurzu o jejich pohled na kurz a tady je:
Ve dnech 1.6. – 4.6.2015 jsem se zúčastnila kurzu počítače pro seniory. Paní lektorka byla příjemná a
trpělivá. Vysvětlila nám vše, co jsme potřebovali vědět. Naučila jsem se základy práce na počítači.
Hana Stránská
Ve dnech 1. - 4. června jsem se spolu s 9 dalšími zájemci zúčastnila počítačového kurzu pro seniory.
Díky tomuto kurzu, který probíhal ve velmi příjemné atmosféře, jsme se naučili mnoho užitečných věcí.
Tímto bych chtěla poděkovat za zorganizování kurzu a za možnost se ho zúčastnit. Lenka Varhánková

Jednou větou ...













Zastupitelé jednali o možnosti prodloužení vodovodního řadu k dolnímu mlýnu.
V současné době probíhá obnovení stavebního povolení pro ČEZ, aby mohlo být položeno
vedení elektrického proudu (nízkého napětí) do země v lokalitě kolem Polepky. Zda tato
investice ze strany ČEZu bude realizována a kdy, zatím není známo. Požadujeme umožnit
připoložení kabelu veřejného osvětlení.
Odstranění vegetace zasahující do koryta Polepky za zahradami v úseku od trafostanice u hřiště
po dolní splav bude řešeno se správcem toku, kterým je Povodím Labe.
Na cestu směrem na Pašinku stále dochází k vyvážení odpadu zahrádkáři z Panské stráně.
Starosta napíše dopis starostovi Pašinky.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4/2015 – viz zápis ze zasedání zastupitelstva.
Klíče od hřiště s umělým povrchem jsou k zapůjčení na obecním úřadě. V případě změny
uložení budete informováni.
Zákaz používání sběrného dvora v Jateční ulici pro občany Polep trvá, ale odpad můžete
bezplatně odevzdat přímo v sídle společnosti AVE na Třídvorské ulici.
V Potoční ulici, prosím, dávejte popelnice na komunální odpad ke svozu před dům již v úterý
večer, speciální menší svozový vůz jezdí velmi brzy ráno a mohlo by se stát, že Vaše popelnice
nebude svezena, nebude-li včas připravena.
Polepské listy v papírové podobě dostávají pouze ty domácnosti, kde nikdo z jejich členů
neodebírá listy v elektronické podobě. Kdo odebírá listy v elektronické podobě, dostává je s 3denním předstihem jako poděkování za to, že nám šetří náklady na papír, toner a údržbu
kopírky. Pokud požadujete změnu pro Vaši domácnost, kontaktujte nás, prosím.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu
papír – každý pátek
sklo – poslední pátek v měsíci
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci
bioodpad – lichý pátek
I. Kučerová

Svoz odpadu a poplatky za něj
Výběr varianty svozu
V minulých dnech byla Vaše domácnost navštívena starostou nebo místostarostkou, aby byla pro
Vás byla vybrána nejlepší varianta svozu komunálního odpadu pro 2. pololetí.
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V několika případech se nám stalo, že jsme Vás ani na druhý či třetí pokus nezastihli doma, proto
Vás prosíme, abyste se v tomto případě dostavili v úředních hodinách v pondělí nebo ve středu v době
od 18 do 21 hodin na obecní úřad za účelem vyřešení výběru varianty svozu.
Platby za popelnice
Poplatek za popelnice můžete platit už nyní, a to v hotovosti v době úředních hodin administrativní
pracovnice, nebo předem na bankovní účet. Číslo bankovního účtu obce je 9720151/0100.
Při platbě, prosím, uveďte jako variabilní symbol číslo popisné Vaší nemovitosti, abychom věděli, kdo
nám zaplatil. Nebo můžete do zprávy pro příjemce dopsat příjmení.
Pokud jste si nezapamatovali částku, kterou máte platit, nezoufejte, můžete zavolat na obecní úřad
paní Lhotákové (tel. 321 725 362), která má všechny vyplněné registrační listy včetně částek k úhradě,
ráda Vám částku dohledá a sdělí.
Poplatek je třeba zaplatit nejpozději do konce července.
Známky na popelnice
Po uhrazení poplatku obdržíte známku na popelnici, kterou si na nádobu nalepíte. Samolepku
nalepte na víko, aby byla dobře čitelná. Bude na ní uvedena Vámi vybraná varianta svozu. Známky
budou k dispozici v polovině července, kdo bude mít zaplaceno, známku mu osobně doručíme. Kdo
nebude mít na své popelnici vylepenou známku, od srpna nebude taková nádoba odvezena.
Ti, kteří si koupili jednorázové známky na popelnici, budou vylepovat známku vždy jen v případě, že
požadují svoz. Prosíme, abyste vylepovali jednorázové známky na víko tak, aby mohla být známka
pracovníky AVE snadno odtržena, v opačném případě se bude prodlužovat svoz a k úsporám nedojde.
Znovu upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že od letošního roku svoz bioodpadu není pro občany
zpoplatněn, bude kontrolován obsah popelnic s komunálním odpadem, a pokud bude obsahovat
biologicky rozložitelný odpad, nebude taková popelnice, resp. její obsah, společností AVE odvezen.
I. Kučerová

27. května byly spuštěny nové webové stránky obce
S radostí Vám mohu oznámit, že se podařilo dodržet termín spuštění nových webových stránek
obce. Výhodou je, že si sami můžeme kdykoli přidávat informace, případně neaktuální odmazávat a
rozšíření funkčnosti – máme verzi pro mobilní telefony, která přizpůsobuje grafické zobrazení stránek
právě pro přístup z mobilního telefonu, máme modul pro seniory, který umožňuje grafiku přepnout do
jednoduššího řádkového zobrazení a který zároveň umožňuje zvětšit písmo pro lepší čitelnost textů,
máme možnost posílat zájemcům informace nově zveřejněné na webu prostřednictvím e-mailu, máme
možnost zveřejňovat ankety a také máme k dispozici kalendář akcí.
Jak je členěno menu, aneb co kde najdu
 Obec – základní informace, historie obce (bude upravena a rozšířena), katastrální mapa, MAS
Podlipansko
 Obecní úřad – aktuality z obecního úřadu, složení zastupitelstva, výbory a komise, termíny
zasedání, povinné informace, e-podatelna, úřední deska, poplatky, územní plán, nakládání
s odpady, projekty (např. splašková kanalizace), kontakty, jednací řád
 Volný čas – kam za kulturou, kam za sportem, pozvánky ze sousedních obcí, knihovna,
zájmová činnost (fotbal, kroužky pro děti a cvičení), naučná stezka, turistické zajímavosti,
Přátelé polepského údolí, První polepská hospoda, fotogalerie
 Praktické informace – Czechpoint, hlášení obecního rozhlasu, Polepské listy, Polepáček, jízdní
řády, termíny svozu odpadů, ordinační hodiny MUDr. Zinkové (včetně případné
nepřítomnosti), potřebuji vyřídit, seznam podnikatelů v obci, formuláře ke stažení
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Menu můžeme kdykoli změnit přidáním nebo odmazáním položky, některé položky zatím bohužel
ještě nemáme naplněné a některé informace možná postrádáte – napište nám o tom, prosím, stránky
mají sloužit Vám všem. Naše adresa je oupolepy@obecpolepy.cz. Děkujeme.
Odběr novinek e-mailem
Zájemci o novinky mají možnost je získat v podstatě hned, jak jsou uvedeny na webových stránkách.
Jak to zařídit? Stačí kliknout do políčka „Váš e-mail“ v modrém boxíku v pravém sloupci s názvem
„Informace e-mailem“ a následně kliknout na políčko „Odeslat“. Tím se odešle na Vámi zadanou emailovou adresu registrační zpráva, kterou musíte potvrdit tím, že na ni jen kliknete a tím se registrace
dokončí. Někteří z Vás se k odběru novinek sice přihlásili, ale registrační e-mail nepotvrdili, a proto jim
žádné zprávy nechodí. Na potvrzení registrace je 10 dní, pak registrace propadá. Někdy se stane, že
zpráva od nás je automaticky zařazena na seznamu jako zpráva hromadná – tomu by mělo jít zabránit
přesunutím takové zprávy do doručené pošty. (Jako administrátoři stránek vidíme sice přihlášené emailové adresy, ale registraci za Vás provést nemůžeme, stejně tak pokud už jednou potvrzenou
registraci zrušíte, musíte si ji obnovit Vy sami zadáním e-mailové adresy, máte-li zájem o opětovné
zasílání zpráv.)
Dosavadní návštěvnost – odkud, kolik, kdy a co?
Průměrná denní návštěvnost stránek je cca 40 unikátních přístupů za den (když se podíváte za 1 den
na stránky 3x, započítává se pouze 1 vstup). Nejčastěji se díváte na stránky v úterý, následuje pondělí a
středa, nejméně se webovým stránkám věnujete v pátek. Zajímavé je, že preferujete prohlížení
polepských stránek v pravé poledne, nebo pak mezi 14. a 15. hodinou, podobný počet uživatelů je také
ráno v 8 hodin.
Průměrná doba návštěvy je přibližně 7 minut. Téměř 50% návštěvníků opustí naše stránky do půl
minuty, tedy jsou to ti, kteří hledají např. kontakt nebo ti, kteří na naše stránky „zabloudili“, když něco
hledali. Do 2 minut opouští naše stránky 14% návštěvníků, do 5 minut 13% a do 15 minut 12%
návštěvníků. Zbývajících cca 15% návštěvníků zůstává na našich webových stránkách déle než 15
minut.
Ještě by Vás mohlo zajímat, odkud návštěvníci pocházejí a co je nejčastěji jejich cílem.
Je jasné, že nejvíce zájemců přichází z Čech, ale několik přístupů je ze Spojených států amerických a
Velké Británie, dokonce jsme se dostali do hledáčku Venezuely, Mexika nebo Kuvajtu.
Nejčastěji si na webu prohlížíte fotogalerii. Zde umísťujeme na rok jen několik fotografií, abychom
nezabírali místo jiným zprávám, protože pro náš web máme jen vymezený datový prostor – všechny
fotografie jsou umístěny na známém „rajčeti“. (V této souvislosti si dovoluji oslovit fotografující
účastníky zájezdu do Litomyšle, zdali by nám neposkytli alespoň několik fotografií na web na doplnění
jakéhosi přehledu dění v obci. Děkuji.)
Dalším častým cílem jsou aktuality z obecního úřadu, nyní konkrétně zájem o výkresovou
dokumentaci ke splaškové kanalizaci a rubrika kam za kulturou. Často vyhledávanými jsou také
kontakty na obec a obecní úřad.
I. Kučerová

Hospodaření obce
Plnění rozpočtu
Pro rychlou informaci uvádíme porovnání rozpočtu se skutečností k 31.5.2015, všechny údaje jsou
v tis. Kč. Podrobnou tabulku najdete na webových stránkách na úřední desce v kategorii hospodaření
obce – viz tabulka na následující straně.
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Příjmy
Výdaje

Schválený
rozpočet
6 134
6 134

%

Rozpočet po
změnách
8 251
8 445

62%
69%

%

Skutečnost

46%
50%

3 778
4 216

Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Zájezd do Litomyšle
Od zúčastněných bylo vybráno 9 600,- (jelo 39 účastníků, z toho bylo 32 platících – neplatili kluci ze
Zvonečku a organizátorka), cena autobusu byla 9 280,- Kč, prohlídka města 900,- Kč, zámek 2 840,- Kč,
skanzen 1 535,- Kč, doplatek z obecního rozpočtu 4 595,- Kč.
 Den dětí – Cesta za pohádkou
Na akci se sešlo 45 soutěžících dětí a nespočet dospělých, náklady na občerstvení 4 341,- Kč (zmrzlina,
zákusky, šlehačka, mandarinky, granko, voda), plyšové hračky pro děti, razítka a sladkosti celkem
1583,- Kč, půjčovné kostýmů 1 250,- Kč, skákací hrad 2 000,- Kč, malování na obličej 1 000,- Kč –
celkové výdaje 10 476,- Kč. Příjmy ze vstupného a z prodeje občerstvení celkem 6 384,- Kč, přebytek
z karnevalu 486,- Kč a z čarodějnic 814,- Kč, takže celkový doplatek na dětský den z obecního rozpočtu
byl 2 792,- Kč.
 Turnaj v badmintonu ke Dni otců
Zúčastnilo se 9 dospělých a 5 dětí. Celkové výdaje na nápoje, medaile a upomínkové placky Taťka roku
2015 byly 1 608,- Kč, na dobrovolném vstupném bylo vybráno 190 Kč, z obecního rozpočtu doplaceno
1 418,- Kč.
 Cvičení a tvoření pro děti, tvoření pro dospělé
Kroužky zajišťují paní Záhorová a paní Chroustová zdarma ve svém volném čase. Materiál na tvoření
pro děti i pro dospělé hradí paní Chroustová ze sponzorského daru knihovně.

Knihovna
Nové knihy v knihovně
Na naše čtenáře čekají nové knihy. Pro milovníky humoristických románů kniha od Evžena Bočka
pod názvem Poslední aristokratka, která byla oceněna cenou Miroslava Švandrlíka za nejhumornější
knihu roku 2012 nebo další dílo Marcely Mlynářové -Dokud držím pohromadě. Analfabetka, která
uměla počítat od Jonase Jonassona nebo kniha Aleny Jakoubkové s názvem Prodám manžela ... zn.
Spěchá.
Nechybí ani romány pro ženy. Novinka od Táni Keleové-Vasilkové – Kouzlo všednosti, Barbary
Woodové - Bílá žena, Nory Roberts - Modré nebe.
Na své si přijdou i čtenáři historických románů. Od oblíbeného spisovatele Vlastimila Vondrušky
Husitská epopej II, která popisuje dobu za časů hejtmana Jana Žižky (1416-1425) dále román o jednou
osudu zlomeném dějinami Kateřiny Tučkové-Vyhnání Gerty Schnirch. Od Jodi Picoultové kniha s
názvem Vypravěčka nebo již zfilmovaná Zlodějka knih Markuse Zusaka.
Nechybí ani nejnovější kniha Michala Viewegha-Zpátky ve hře či neobyčejný příběh manželky
druhého československého prezidenta Hany Benešové, jejímž autorem je Pavel Zídek.
Nezapomněla jsem ani na příznivce napínavých detektivních příběhů. Stalker, tak se jmenuje nová
detektivka Larse Keplera, Prokletí od Lisy Jackson a neméně napínavý titul s názvem Kůže od Mo
Hayder.
R. Chroustová
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Provoz knihovny o prázdninách
Červenec: 8.7. a 22.7.
Srpen: 5.8. a 19.8. vždy od 16 do 18 hodin.

R. Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Zábava pro naše nejmenší
Taneční kroužek pro děti pod vedením paní Záhorové bude probíhat až do začátku prázdnin,
poslední hodina bude ve středu 24. června. O prázdninách kroužek fungovat nebude a po prázdninách
znovu začne ve středu od 2. září ve stejnou dobu, tedy od 16 hodin.
Výtvarný kroužek s tetou Radkou má před prázdninami poslední schůzku v pátek 19. června, kdy
budou děti vyrábět obrázek ubrouskovou technikou. Na prázdniny se kroužek odmlčí a pokračovat
bude po prázdninách, kdy se začne tvořit na trh spojený s rozsvěcením vánočního stromečku.
I. Kučerová
Mše
Tradiční pouťovou mši svatou odslouží Mgr. Josef Nerad v neděli 5.7.2015 od 15.00 hodin v kapličce
Cyrila a Metoděje v Polepech.
R. Chroustová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Rozloučení s prázdninami – 5.9.2015 – garant akce Irena Kučerová
 Posvícení – 12.9.2015
Bližší informace o posledně jmenovaných akcích zveřejníme v mimořádných PL v druhé polovině
srpna a samozřejmě na webových stránkách obce.
Už v předcházejících řádcích jste si mohli přečíst, že se chystá vánoční trh u příležitosti tradičního
setkání při rozsvěcení vánočního stromečku před Vébrovou restaurací. Víme, že je mezi Vámi mnoho
šikovných a tvořivých lidí, proto jsme se letos rozhodly uspořádat malý vánoční trh zcela v režii
„zlatých polepských ručiček“. Abyste měli všichni dostatek času se připravit, přicházíme s touto
zprávou už před prázdninami.
Vyšíváte? Sušíte levanduli nebo len? Pletete z proutí nebo z papíru? Šijete voňavá srdíčka nebo
stromečky? Pečete perníky? Vyřezáváte ze dřeva? Děláte ozdoby z plsti? Nebo tvoříte anděly z papíru?
Umíte vločky z korálků? Nebo vyrábíte svícny z plechovek? Pletete rukavice nebo čepice? A možná
umíte péct výbornou vánočku, vanilkové rohlíčky nebo linecké, někdo vaří výborné marmelády nebo
má na prodej pár skleniček medu … Většina z Vás určitě najde alespoň jednu věc, která by se na
Vánoce hodila, ale stydíte se přihlásit. Moc Vás prosíme, abyste odhodili zábrany a zkontaktovali nás,
nebo nám dali tip, kdo z Vašich sousedů umí to či ono - zastavíme se u Vás a individuálně dohodneme
podrobnosti, bohužel není v našich silách spojit se všemi a poptat se osobně, proto se nám, prosím,
ozvěte na tel. 721 294 309 (R. Chroustová) nebo na tel. 722 937 844 (I. Kučerová) nebo e-mailem na
oupolepy@obecpolepy.cz, nebo irena.liska@seznam.cz – stačí napsat svůj telefon a adresu, zastavíme
se u Vás. Těšíme se.
Snad neprozradíme žádné tajemství, že se trhu tradičně zúčastní kluci ze Zvonečku, už se nám
podařilo přesvědčit jednu zkušenou háčkovačku, zahanbit se nenechají ani děti z výtvarného kroužku.
Výtěžek z prodeje Vašich výrobků bude Váš .
R. Chroustová, I. Kučerová
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Společenská kronika
V červnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
paní Hana Tošková 81. narozeniny
a pan František Štus 70. narozeniny
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová

Sport
Turnaj v badmintonu ke Dni otců
V neděli v 10 hodin se na antukovém hřišti sešlo 9 dospělých a 5 dětí (jedno nás pozorovalo z
kočárku), aby si zahráli turnaj v badmintonu a zkusili netradiční disciplíny jako např. hod holínkou.
Výsledky turnaje v badmintonu jsou následující:
BADMINTON
Oldřich
Petr
Tomáš Miroslav Lukáš
Lukáš
Vít
David
14.6.2015
Vopěnka Štěrba Škombur Štěrba Diviš st. Diviš ml. Kunc Štěrba
Oldřich Vopěnka
X
6:21
21:18
21:16
21:8
21:6
8:21
21:6
Petr Štěrba
21:6
x
21:6
21:2
21:6
21:0
21:4
21:8
Tomáš Škombur
18:21
6:21
x
21:14
21:14
21:1
21:16 21:10
Miroslav Štěrba
16:21
2:21
14:21
x
21:17
21:4
11:21 21:16
Lukáš Diviš st.
8:21
6:21
14:21
17:21
x
21:10 11:21 21:21
Lukáš Diviš ml.
6:21
0:21
1:21
4:21
10:21
x
3:21 21:23
Vít Kunc
21:8
4:21
16:21
21:11
21:11
21:3
x
21:4
David Štěrba
6:21
8:21
10:21
16:21
21:21
23:21
4:21
x

Závod v hodu holínkou vyhrál v kategorii mužů Vít Kunc
14.6.2015
BODY SKÓRE POŘADÍ (24,4 m), druhé místo obsadil Oldřich Vopěnka (21,6 m) a
třetí Petr Štěrba (19,05 m). První příčku v kategorii žen
Oldřich Vopěnka
5
119:96
4
vybojovala Alena Shillerová (15 m), na druhém místě
Petr Štěrba
7
147:32
1
skončila Lenka Chalupová (13,3 m) a na třetím Eva Štěrbová
Tomáš Škombur
5
129:97
3
(10,6 m).
Miroslav Štěrba
3
106:121
5
Běh v ploutvích nebyl moc jednoduchý, ale první příčku
Lukáš Diviš st.
1,5 98:126
7
vybojovali Lukáš Diviš st. (7.43 s) a Eva Štěrbová (20.93 s),
Lukáš Diviš ml.
0
45:149
8
pro druhé místo si u mužů pozadu doběhl Vít Kunc (11.63 s),
Vít Kunc
5
125:79
2
u žen ho obsadila Alena Shillerová (23.05). Třetí místo patřilo
David Štěrba
1,5 98:147
6
Lukáši Divišovi ml. (26.76 s) a Lence Chalupové (25.45 s).
Třetí samostatně hodnocenou disciplínou bylo přenášení vody po dobu 3 minut. Nejvíce vody u
mužů nanosil Vít Kunc (395 ml), u žen Eva Štěrbová (320 ml). Druhou příčku obsadili Lukáš Diviš st.
(300 ml) a Alena Shillerová (310 ml). Pouhých 170 ml stačilo k tomu, aby 3. příčku u mužů obsadil
Lukáš Diviš ml., jen o 10 ml bohužel uteklo 2. místo Lence Chalupové (300 ml), která tedy skončila třetí.
Za odměnu dostal každý dospělý muž placku s nápisem ,,Polepský taťka roku 2015“ a láhev piva.
Všichni, kteří se umístili na 1. místě, dostali medaile.
E. Kučerová
BADMINTON
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Výsledky polepského fotbalu
Vážení příznivci polepské kopané opět Vám na tomto místě přinášíme výsledky našich mužstev.
Žáci:
Krakovany - Polepy 1:1 na PK 4:3
Polepy - Volárna 18:1
Žiželice - Polepy 0:21
Polepy - Štítarský SK 2:0

TABULKA
Rk. Tým

Záp +

1.

Polepy

18

15 2 1 167: 8

48

2.

Štítarský SK

18

16 0 2 129: 8

48

( 21)

3.

Ovčáry

18

14 1 3 123: 31

43

( 16)

Žáči TJ Polepy obsadili v tabulce
OP sk. B první místo a budou
hrát finále o přeborníka okresu.

4.

Krakovany

18

10 2 6 76: 28

33

1

( 5)

5.

Konárovice

17

8 2 7 45: 55

27

1

( -1)

6.

Nebovidy

17

6 2 9 52: 92

22

2

( -4)

7.

Červené Pečky

17

5 1 11 34: 83

16

( -8)

8.

Radovesnice II

18

4 1 13 15: 89

13

(-14)

9.

Volárna

17

3 1 13 25:124

11

10. Žiželice

18

1 0 17 11:159

3

Utkají se s mužstvem TJ Kouřim
13.6. Polepy – Kouřim 1:3
14.6. Kouřim – Polepy - po
uzávěrce PL

0-

Skóre

Body PK (Prav)
1

1

( 20)

(-17)
(-24)

Stále provádíme nábor žáků do našeho mužstva, zájemci se mohou informovat u p. Kočího
na tel. 728 221 962. Rádi přivítáme každého zájemce o tento sport.

A Mužstvo
Jevany - Polepy 2:4
Polepy - Konárovice A 5:1
Krakovany A - Polepy 2:4
Polepy - Nučice A 11:00
Třebovle - Polepy 1:1 na PK 3:4
A Mužstvo

TABULKA
Rk. Tým

Záp +

1.

Polepy

26

2.

Jestř. Lhota A

3.

Skóre

Body PK (Prav)

23 2 1

143: 36

73

2

( 32)

26

14 6 6

47: 29

51

3

( 9)

Třebovle

26

12 6 8

49: 55

45

3

( 3)

4.

Nučice A

26

14 2 10 47: 45

45

1

( 5)

5.

Krakovany A

26

14 2 10 58: 41

45

1

( 5)

6.
Tabulka není kompletní, protože
7.
před uzávěrkou PL ještě nebylo
8.
odehrané celé kolo.
A mužstvo suverénně vyhrálo 9.

Konárovice A

26

12 4 10 52: 56

42

2

( 1)

AFK Pečky A

26

13 1 12 64: 51

40

Jevany

25

11 3 11 58: 61

39

Ratboř

26

11 2 13 46: 58

35

25

10 3 12 49: 58

34

1

( -6)

25

8

4 13 35: 55

30

2

( -8)

12. Bečváry A

25

6

5 14 53: 58

26

3

(-16)

13. Radim B

26

4

5 17 38: 90

19

2

(-22)

14. Dobré Pole

26

4

3 19 22: 68

16

1

(-24)

Postřižínský Okresní přebor a 10. Zásmuky A
postupuje do krajské soutěže.
11. Libodřice A

0-

( 1)
3

( 0)
( -4)

Podle statistik za posledních 10 let naše mužstvo nasbíralo nejvíce bodů v soutěži a rovněž nastřílelo
rekordních 143 branek.
Nejlepším střelcem Polep a celého okresního přeboru se stal Tomáš Javorek se 46 brankami.
Tímto děkujeme našim věrným fanouškům za jejich podporu a těšíme se opět po krátké letní pauze v
1B třídě.
Zbyněk Vokoun
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