Říjen 2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Ať se nám to líbí nebo ne, léto je pryč a příroda sebe i nás pomalu připravuje na zimní měsíce. Sklízíme
úrodu ze zahrádek, někdo i z okolní krajiny. Spíše než venku začínáme pracovat doma a doháníme
dluhy z letních měsíců. A stejně i zastupitelé začínají mít víc času na plánování věcí veřejných. Na
říjnovém zasedání jsme se dohodli, že se pokusíme uspořádat společné posezení s Vámi, na kterém
bychom si mohli navzájem sdělit naše představy o tom, jak naši vesnici vylepšovat. Chtěli bychom
posbírat co nejvíce námětů, a to nejen těch, které se týkají velkých investic, ale i těch které nebudou
stát tolik, ale přesto nám život zpříjemní. Setkání naplánuje a svolá komise pro rozvoj obce,
pravděpodobně začátkem listopadu do Vébrovy restaurace.
Další akcí ve Vébrově restauraci bude podvečer s hudbou 30. let. Anežka Mejzrová s partou svých
přátel zahraje a zazpívá hudbu, která se tehdy hrála v kabaretech a kavárnách. Milovníci tance budou
mít připravený parket a pro ty, kteří již zapomněli kroky swingové éry, budeme mít také pomoc - pana
starostu z Pašinky s jeho chotí. V teple a s občerstvením určitě prožijeme příjemný podvečer
Ve třetím říjnovém týdnu vyhlásil Státní fond životního prostředí výzvu k podávání žádostí o dotace na
výstavbu kanalizace. Zastupitelé jmenovali komisi pro výběr firmy, která nás celým dotačním procesem
provede a za nás nejen podá žádost o dotaci, ale zajistí i výběr stavební firmy a bude garantovat řádný
průběh všech potřebných kroků.
Doposud jsme nezvládli slibovaná setkání k jednotlivým připomínkám k projektové dokumentaci na
splaškovou kanalizaci, ale věřím, že do konce listopadu se nám podaří sporné body projednat a snad i
vyřešit.
Náš bezdomovec. Neustále se na mne obracejí někteří z Vás se žádostí o jeho vystěhování z naší obce.
Oprávněně argumentují tím, že okolo jeho "příbytku" se hromadí odpadky, že leží na nebezpečném
místě, prostě že dělá Polepům ostudu. S panem Bartákem (jak se mi představil) jsem několikrát mluvil,
nabízel jsem mu pomoc od "sociálky", žádal jsem ho, aby po sobě alespoň uklidil a nenosil do obce
odpad. Jednou slíbí, že všechno udělá, jindy s ním není rozumná řeč a mluví zmateně. Žádal jsem o
pomoc odbor sociálních věcí, Policii České republiky a všichni svorně tvrdí, že pokud pomoc odmítá a
pokud se ničeho nedopustí, nelze s ním žádné řízení vést. Ale i kdyby s ním někdo vedl přestupkové
řízení, co si na něm vezmou.
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

Děkuji za nabídku sousedů z blízkého okolí jeho přebývání, kteří se nabídli, že obci pomohou s úklidem
jím nashromážděných odpadů. Věci, které shromažďuje, uklidíme, jen chceme najít dobu, kdy nebude
přítomen, abychom předešli případným nebezpečným konfliktům. Stejně jako Vám, ani mně se nelíbí,
jak u nás pan Barták žije, ale v rámci zákonných možností neumím jeho existenci u nás řešit. Ačkoliv to
zní krutě, jedním z řešení je neposkytování jakékoliv nesystematické - charitativní pomoci jednotlivými
občany (potraviny, oblečení, peněžní dary). Jedině to by ho mohlo donutit, aby požádal o pomoc u
příslušných organizací. Nabídl jsem se, že mu kontakt umíme zprostředkovat.
Ačkoliv předchozí odstavec nezněl příliš optimisticky, věřím, že i letošní podzim se nám podaří prožít
ve spokojenosti a klidu.
S přáním pevného dobrého zdraví Váš starosta Rostislav Vodička.

Poděkování
Poděkování za nález telefonu Petru Rácovi
Děkujeme Petru Rácovi ze Zvonečku, který na polní cestě našel a na OÚ odevzdal mobilní telefon.
Zanedlouho se našel i majitel onoho telefonu. Byl jím p. Paďour, který též Petrovi děkuje za jeho
poctivost a slušnost.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Představení obou studií úprav prostranství před Vébrovou restaurací a okolí
Podle předběžných informací se představení vypracovaných studií od obou zpracovatelů uskuteční
v druhé polovině listopadu v sálu Vébrovy restaurace. Přijďte se podívat, jak by mohlo vypadat okolí
Vébrovy restaurace, nebo jak bychom nechtěli, aby vypadalo.
Při zveřejnění studií na posvícení jsme zjistili, že z důvodu různého způsobu zpracování a prezentace
navenek došlo k názoru, že se jedná o jeden společný návrh. Nikoli. Jedna studie byla ta „velká
plachta“ + provázkem svázané sešitky A4, druhá studie byla vytištěna hned vedle „plachty“ na
formátech A3.
Kdo z Vás ještě návrhy neviděl, tak se může podívat na web: http://www.obecpolepy.cz/urad2/projekty/studie-na-upravy-okoli-vebrovy-restaurace/prvni-zverejneni-navrhu-studii/ - načítání může
trvat poměrně dlouho, tak mějte trpělivost, prosím - zde je možné hned napsat připomínky a náměty,
nebo jsou obě studie částečně vystaveny v tištěné podobě za okny Vébrovy restaurace – zde můžete
také v omezené míře napsat svoje postřehy. Určitě se na studie podívejte, je zajímavé, že v určitých
bodech se v řešení obě skupiny shodují, jindy se diametrálně odlišují. Bude tedy o čem diskutovat.
O konkrétním termínu budete informováni, jakmile bude stanoven.
I. Kučerová

Svoz nebezpečného, elektroodpadu a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 14. 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, pneumatiky, nespotřebované postřiky k hubení hmyzu a chorob
rostlin, nespotřebované chemikálie a čistící prostředky, azbestové krytiny. Ve stejný den a ve stejný
termín 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.
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Kontejner na velkoobjemový odpad bude na křižovatce za hasičárnou přistaven v pátek 13.
listopadu, v řadovkách nad dětským hřištěm bude kontejner přistaven o týden později, tedy v pátek
20. listopadu. Do těchto kontejnerů patří nepotřebný nábytek (budeme rádi, když nám dáte vědět,
některé kusy např. sedacího nábytku bychom použili např. ve Vébrově restauraci), podlahové krytiny a
sanitární technika.
I. Kučerová
Zloději
V Polepech se zase kradlo, prosíme, zabezpečte si svůj majetek, zamykejte garáže, kůlny a domy,
nenechávejte volně zahradní techniku ani nářadí z dílny. Lákáte tím k sobě nenechavé ruce zlodějů.
V případě, že zaznamenáte v obci pohyb podezřelých osob, neváhejte volat Policii ČR, telefon 158.
I. Kučerová
Jak Vás informujeme o dění v obci
Stále se opakují stesky na to, jak jste informováni o dění v obci. Že hlášení není rozumět, nebo
nejste doma, nebo se hlásí, že podrobnosti najdete na webových stránkách, ale vy nemáte počítač,
natož pak možnost číst si webové stránky. Jak to tedy je?
Informování probíhá několika různými způsoby, přičemž nejdůležitější informace jsou zveřejňovány
všemi cestami.
1) Hlášení obecního rozhlasu – snažíme se vás informovat o nejdůležitějších a nejnovějších
skutečnostech minimálně 1x za týden, o prázdninách je frekvence menší. Po odhlášení je stejná
informace v psané podobě zájemcům (v současné době jich je asi 40) rozesílána na e-maily, kde si
obsah hlášení mohou přečíst, kdy budou chtít. Rozesílání se děje skrytou kopií, takže ostatní nevidí
adresy ostatních příjemců. Pokud patříte také mezi zájemce, pošlete nám, prosím, svou e-mailovou
adresu na oupolepy@obecpolepy.cz a další už zařídíme my. Dále je stejná zpráva umístěna na webové
stránky www.obecpolepy.cz. Pokud má návštěvník našich stránek zaregistrovaný odběr novinek, pak je
mu také hlášení obecního rozhlasu zasláno přímo do jeho e-mailové schránky. Jestliže nemáte počítač
nebo připojení na internet, nevadí. Nejdůležitější informace jsou zveřejňovány v písemné formě ve
vitrínách na otočce autobusů a u obecního úřadu.
2) Webové stránky obce www.obecpolepy.cz – stránky jsou aktualizovány průběžně, tak jak
přibývají události, minimálně jedenkrát týdně. Pokud se zaregistrujete na stránkách k odběru novinek
(v boxu INFORMACE E-MAILEM v pravém sloupci, kde vyplníte svůj e-mail, a následně potvrdíte ve své
e-mailové schránce registraci kliknutím na zaslaný odkaz; pokud byste si nevěděli rady, klidně zavolejte
722 937 844, poradím Vám), pak jsou Vám na Vámi uvedený e-mail rozesílány informace, které právě
byly na stránky přidány. Výhodou tedy je, že nemusíte pravidelně hlídat, co tam Kučerová napíše, ale
jste o novinkách informováni prostřednictvím e-mailu jaksi automaticky. Registraci k odběru novinek
ale musíte provést sami, toto právo nemá administrátor stránek, ale jen a jen VY.
3) Facebook (FB) Naše Polepy – na FB profil je odkaz na našich webových stránkách. Podařilo se
změnit jméno z imaginární „Jany Novákové“ na „Naše Polepy“. Osobně jsem překvapena, kolik lidí
komunikuje právě přes FB, a není to jen doména mladších lidí, jak jsme se původně domnívali. Také
facebookové stránky se snažíme udržovat aktuální, což se do určité míry, myslím, daří. Zpočátku jsme
my „poptávali přátele“, abychom o sobě dali vědět. V současné době je situace taková, že má obec 78
přátel z Polep, ale i odjinud, a průběžně se hlásí noví, což nás samozřejmě velmi těší. Na polepský FB
profil jsou na rozdíl od webových stránek přidávány navíc zprávy velmi krátké co do obsahu i co do
délky aktuálnosti, např. že jsme stavěli stany na posvícení, nebo že se běží ve Velkém Oseku běh pro
PARAPLE, na který nás upozornil jeden z aktivních občanů. I takovéto spolupráce si moc vážíme a
zajímavé informace rádi poskytneme i dalším.
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4) Rozesílání informací e-mailem – tuto službu využívá kolem 40 lidí, nabídli jsme ji před koncem
minulého roku, protože fungování webových stránek nebylo optimální, ale nabídka platí i nadále.
Rozlišujeme 4 základní druhy rozesílaných informací – Polepské listy, zápisy ze zasedání zastupitelstva,
aktuality a hlášení obecního rozhlasu. Všechny informace, které rozesíláme, jsou nyní zveřejňovány na
webových stránkách, jen s jedinou výjimkou, a tou jsou pozvánky na akce, které zasílá MAS
Podlipansko.
5) Vitríny u OÚ a na otočce – jsou využívány jako úřední deska a jsou zde zveřejňovány důležité
informace, které byly například obsahem hlášení obecního rozhlasu. Jsou průběžně aktualizovány dle
potřeby a slouží především lidem, kteří nemají přístup na internet. V ostatních vývěskách jsou
umísťovány informace s delší dobou platnosti, jako je cvičení, termíny svozu odpadu nebo větší akce.
6) Polepské listy – uvádím je jako poslední, protože jsou nejméně operativní – vychází 1x za měsíc
přibližně 10 dní po konání zastupitelstva. Ale na rozdíl od všech výše uvedených způsobů informování,
je to jediné místo, kde se snažíme shrnout nejdůležitější zprávy a rozhodnutí, která se uskutečnila
právě na posledním jednání zastupitelstva, takže si myslím, že i ony mají své nezastupitelné místo. A
samozřejmě v nich rekapitulujeme značnou část informací, která již proběhla na webových stránkách
nebo formou hlášení obecního ohlasu, právě pro ty, kteří nemají přístup k internetu, či zmeškali
hlášení obecního rozhlasu.
Co mám udělat, abych měl maximum informací nejsnadnější cestou?
A) Mám připojení k internetu – zaregistrovat se k odběru novinek na webových stránkách (viz. bod
2), přihlásit se elektronickému odběru Polepských listů (sice je nebudu mít v tištěné podobě, ale zase
je budu mít s 3-denním předstihem) a pokud jsem na facebooku, tak požádat o přátelství FB profil
„Naše Polepy“ , případně si ještě požádat o zasílání aktualit z obecního e-mailu (budu informován i o
akcích v MAS Podlipansko).
B) Nemám připojení k internetu – nenechám si ujít hlášení obecního rozhlasu, sleduji vývěsku na
otočce nebo u OÚ, čtu Polepské listy.
I. Kučerová

Jednou větou ...










Od 1. října pracuje na obecním úřadu pomocný administrativní pracovník Petr Škvarka. Bude
přítomen v době úředních hodin účetní, paní Lhotákové, a navíc v pátek v době od 7:30
do 15:30 hodin. Obec na tuto pozici získala příspěvek od úřadu práce. Je náhradou za Martinu
Koubskou, které skončila podpora z úřadu práce k 31.7.2015.
Byla opravena část komunikace III/12550. Mnozí z Vás se ptají, proč nebyl opraven povrch
vozovky i na průtahu obcí. Důvod je prostý. Po takové opravě nesmí být 5 let do vozovky
stavebně zasahováno a to Obec v situaci, kdy chce začít stavět splaškovou kanalizaci, není
schopna zajistit.
Finanční výbor doporučil a zastupitelstvo schválilo odpis nevymahatelných pohledávek za
nedoplatky za svoz odpadu za roky 2013 a 2014. Celkem se jedná o částku 15 650,- Kč.
Finanční výbor doporučil a zastupitelstvo schválilo převést volné finanční prostředky
z Komerční banky na nově zřízený spořicí účet do ČSOB, který je lépe úročen.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh finančního výboru, aby se ročně do vodohospodářského
fondu přesunulo z rozpočtu 178 tis. Kč na případné opravy, a to s platností od r. 2015.
Zastupitelé schválili doplacení dotace pro TJ Polepy ve výši 50 tis. Kč.
Obec požádá o dotaci na nový počítač pro knihovnu, který již nedostačuje výkonem.
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Ve spolupráci s AVE bude řešena výška obrubníku na otočce autobusů – z důvodu bezpečného
zastavení autobusu u zvýšeného obrubníku je nutné, aby maximální výška byla 20 cm, jinak
hrozí poškození dveří autobusu.
Komise rozvoje obce doporučila, aby byla stávající ČOV zajištěna z bezpečnostních důvodů
oplocením a položením kari sítí.
21. října se sejde komise, která připraví zadávací dokumentaci k oslovení 3 firem, které již mají
zkušenosti s dotacemi na splaškovou kanalizaci.
Rozpočet na příští rok se bude tvořit až po pracovním setkání zastupitelů s občany na téma
rozvojových plánů obce. O konkrétním termínu bude informovat komise rozvoje obce.
S kronikářem obce Martinem Mejzrem je domluveno, že postupně doplní a rozšíří rubriku o
historii obce na našich webových stránkách. O změně vás budeme určitě informovat.
Sběr kovového odpadu prostřednictvím svozové firmy by byl nerentabilní. Zvažuje se, že si
bude svoz kovového odpadu obec provádět sama od jara r. 2016, kdy bude mít možnost
zaměstnat pracovníky z úřadu práce. Stávající popelnice na kovový odpad u obecního úřadu
byla posílena o další nádobu.
Pokud někdy nastane situace, že nebude proveden svoz komunálního odpadu nebo bioodpadu
v řádném termínu, oznamte to, prosím, starostovi, nebo místostarostce, zjednají u AVE
nápravu a zároveň, prosím, ponechte nádoby před domy, aby mohly být v co nejkratším
náhradním termínu svezeny. Děkujeme za pochopení.
Svoz bioodpadu bude probíhat až do konce listopadu. Tedy, kdo má objednán střídavý
(kombinovaný) svoz, bude mu popelnice na komunální odpad svážena každý týden počínaje 25.
listopadem. Vzhledem k tomu, že se již začalo topit, je možné, že by někdo z vás mohl mít
problém s umístěním popela. V tomto případě si můžete na OÚ v době úředních hodin zakoupit
jednorázovou známku v hodnotě 70,- Kč (110 l) nebo za 110,- (240 l), která vás opravňuje k
jednorázovému svozu kdykoliv ve svozový den pro směsný komunální odpad.
Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu - 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11.
papír – každý pátek – 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11.
sklo – poslední pátek v měsíci 30.10.
nápojové kartony – první sudé úterý v měsíci – 10.11.
bioodpad – lichý pátek – 23.10., 6.11., 20.11. (poslední svoz v tomto roce)
I. Kučerová

Hospodaření obce
V uplynulém období se nekonala žádná velká akce. Uskutečnila se jen tvoření pro děti a pro
dospělé – materiál byl hrazen z finančního daru z minulosti.
I. Kučerová

Knihovna
V knihovně čekají na své čtenáře nové knižní tituly z výměnného fondu z knihovny v Kutné Hoře.
Převažuje romantické čtení, ale na své si přijdou i čtenáři odborné literatury a detektivek.
Radka Chroustová
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Kulturní a sportovní akce
Zájezd na adventní trhy do Norimberku
Stále se můžete přihlašovat na zájezd na adventní trhy do Norimberku, který se koná v sobotu 12.
prosince 2015. Cena zájezdu je 790 Kč. Přihlašovat se můžete osobně na obecním úřadě v době
úředních hodin, kde nahlásíte RČ kvůli pojištění a zároveň zaplatíte cenu zájezdu, anebo přímo
v cestovní agentuře RojaTour, která zájezd pořádá. Předpokládaný odjezd je ráno v 6:15, příjezd kolem
21. hodiny večer. Čas příjezdu je možné upravit po dohodě s účastníky jinak.
Uzávěrka přihlášek je 31. října, tak neváhejte!
I. Kučerová
Po prázdninové přestávce se začalo opět cvičit
Úterý 17.30 hodin formování postavy Hana Pospíšilová Fitko vedle hospody
Úterý 19.00 hodin power joga
Věra Hofmannová Fitko vedle hospody

50,- Kč
50,- Kč
E. Mačková

Tvoření pro ženy a dívky
Kdo rád tvoří, udělá si poznámku v kalendáři na 21. listopad 2015, kdy od 15:00 hod. ve spolkové
místnosti obecního úřadu se naučíme zdobit artyčokovou technikou polystyrenové koule na Vánoce.
Některé z vás už vědí, co tato technika obnáší z jarního tvoření, kdy jsme tak zdobily vejce. Materiál
(polystyrenové koule, špendlíčky a mašle) budou k dispozici na místě. Pouze v případě, že si chcete
vybrat svoje vánoční barvy, můžete si s sebou přinést mašle ve dvou barevných odstínech.
Těším se na vás, Radka.
Cesta dušičkovým údolím
Pro děti i dospělé se připravuje na středu 28. října trochu strašidelná a trochu tajemná Cesta
dušičkovým údolím. Sraz všech poutníků je v 16:30 hodin ve Vébrově restauraci. Aby se šlo snadněji,
vyrobí si vandrovníci na Cestu dušičkovým údolím lucernu. Materiál bude k dispozici zdarma na místě.
Potom se průvod poutníků odebere směrem k fotbalovému hřišti a bude směřovat dále do údolí.
Pokud vše dobře dopadne, čeká na všechny velké překvapení, pokud nedopadne, dostanou všichni
poutníci něco dobrého na zub i na památku. Teplý čaj bude k dispozici. Garantem akce je Lenka
Záhorová.
I. Kučerová
PS. Informace po uzávěrce - překvapení bude!
Hudební kabaret v Polepech
Slibovali jsme nějakou akci pro „starší a pokročilé“ a nakonec z toho vznikla akce pro širší publikum.
Zveme všechny příznivce dobré muziky v sobotu 7. listopadu od 17 hodin do vytopeného sálu Vébrovy
restaurace, kde se uskuteční Hudební kabaret ve stylu 30. let.
Hudební produkci bude zajišťovat Anežka Mejzrová se svými přáteli. Ukázky tanců nejen ze 30.-tých
let se ujme osobně pašinecký starosta pan Jaroslav Kučera s manželkou.
Posedět budete moci u dobrého piva z polepského pivovaru Svatý Ján – bude navařeno pšeničné
pivo OLIVER a také pivo FEŠÁK – 12% světlý ležák. Kdo raději něco teplého, ten si bude moci dát kávu
nebo čaj a sladký zákusek z Benešovy pekárny.
Budeme moc rádi, když atmosféru první republiky navodíte i Vy sami dobovým oblečením.
Odměnou Vám bude snížené vstupné ve výši 30 Kč za osobu, vstupné pro ostatní bude 50,- Kč za
osobu. Předpokládaná délka programu je 3 hodiny. Garantem akce je tentokrát Anežka Mejzrová a
Rostislav Vodička.
I. Kučerová
Exkurze do pivovaru Svatý Ján
Na základě Vašeho přání podívat se do pivovaru Svatý Ján pro Vás byla s laskavým souhlasem
majitele domluvena exkurze.
6

Exkurze se koná v pondělí 23. listopadu od 17 hodin. Setkání s majitelem pivovaru bude trvat asi 1,5
hodiny, povídat se bude nejen o pivu samotném, ale i o pivních stylech, chutích, vůních apod.
Samozřejmostí bude i ochutnávka a možnost si nějaké pivko odnést s sebou domů. Vstupné na osobu
je 80 Kč, platit se bude na místě.
Vzhledem k tomu, že je kapacita exkurze omezena velikostí prostoru na 10 lidí, prosíme zájemce,
aby se přihlásili u p. Kučerové (e-mailem na oupolepy@obecpolepy.cz nebo na tel. 722 937 844).
Přihlášky budou přijímány v pořadí, v jakém budou uskutečněny.
I. Kučerová
Pozvánka na výstavu fotografií polepské rodačky Karolíny Sokolové
Polepačka Karolína Sokolová vystavuje v Galerii Zámecká své fotografie. Slavnostní vernisáž se
konala ve středu 14. října od 18:30 hodin. Pokud jste ji nestihli, nebo jste o ní nevěděli, nezoufejte,
výstava s názvem "Moje fotografie" potrvá až do 12. prosince 2015.
Jste srdečně zváni.
I. Kučerová
Zábava pro naše nejmenší
Taneční kroužek pro děti pod vedením paní Záhorové probíhá opět každou středu od 16 hodin ve
spolkové místnosti. Můžete se přijít jen podívat a vyzkoušet to.
Výtvarný kroužek s tetou Radkou se bude konat 1x za 14 dní, a to vždy v lichý pátek (když se sváží
bioodpad ). Na kroužek není bezpodmínečně nutné chodit pravidelně.
Oba kroužky jsou zdarma.
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Rozsvěcení vánočního stromu s adventními trhy – neděle 29. listopadu
 Mikulášská nadílka pro děti – sobota 5. prosince
 Vánoční zpívání – tradičně 26. prosince (sobota)

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Line dance znovu na Pašince
Jitka Matoušková ve spolupráci se sdružením Pašiňáci a OÚ Pašinka zve na výuku amerických
řadových country tanců Line dance ve staré škole na Pašince na zrekonstruovaném parketu. Tančí se
v řadách bez potřeby partnera do páru na hudbu od country až po tu nejmodernější. Line dance jsou
sestavy kroků, které se opakují v cyklech, vhodné pro ženy i muže. Tančí se každou středu od 18 hodin.
S sebou pohodlnou obuv, oblečení, dobrou náladu a příspěvek na provoz ve výši 20 Kč za osobu.
Jitka Matoušková
V Nebovidech na tvrzi bude oficiálně předána hotová náves veřejnosti
Milí sousedé,
jménem spolku Nebovidská tvrz Vám zasílám srdečné pozvání na "Noc světel" - 27.10.2015 od
17:30 předáváme veřejnosti hotovou náves.
Po lampionovém průvodu poprvé slavnostně rozsvítíme tvrz, odhalíme dílo výtvarníka Petra Vaňka Nebovidy budou mít soudobé umění ve veřejném prostoru a třešničkou na dortu nám bude UV
světelná show účastníka programu Československo má talent, skupinu Illusias.
Přijďte nás podpořit v našem snažení vrátit veřejný prostor lidem a zažehnout jiskru zájmu o věci
veřejné. Nebovidská náves je komunitním projektem, dílem lidí, bez kterých bychom v Nebovidech
chodili dále okolo plotů a průmyslových hal.
S přáním všeho dobrého, za spolek Nebovidská tvrz
Lucie Doušová
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Společenská kronika
V říjnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
pan Karel Kolář 90. narozeniny,
pan Vladimír Lodinský 80. narozeniny,
pan Alois Kadlec 70. narozeniny
a pan František Krumich také 70. narozeniny.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
I. Kučerová

Fotbal
Fotbalový zpravodaj
Pan Vokoun je v zahraničí, tak tentokrát jen tabulky a doufám, že jsem je dohledala správně …
I.B třída skupina C
Tým
1. Polepy
2. Boh. Poděbrady
3. Býchory
4. Sokoleč
5. Čáslav B
6. TJ Pátek
7. Tuchoraz
8. Bílé Podolí
9. Lysá n.L.
10. Sadská
11. Zeleneč
12. Liblice
13. Sn Poděbrady
14. Břežany II

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
7
6
6
5
4
5
3
3
2
3
3
2
1
0

VP
0
1
1
2
2
0
3
0
2
0
0
1
1
0

PP
2
1
0
1
1
2
1
2
0
1
1
0
1
0

P
0
1
2
1
2
2
2
4
5
5
5
6
6
9

Skóre
24:6
14:3
24:9
21:10
21:15
15:10
16:11
15:17
19:23
12:18
21:27
10:12
10:19
4:46

B
23
21
20
20
17
17
16
11
10
10
10
8
6
0

Přípravka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klub
Sokol Bělušice
Polepy
Sokol Býchory
SK Čechie Veltruby
FK Červené Pečky
SK Konárovice
SK Krakovany
FK Vrbová Lhota 98

Z
6
7
7
6
6
6
7
7

V
6
4
4
3
3
2
1
0

R
0
2
1
2
1
0
0
0

P
0
1
2
1
2
4
6
7

S
59:19
42:21
47:24
38:13
48:27
50:42
18:40
8:124

B
18
14
13
11
10
6
3
0

A nakonec příští zápasy:
25.10. 14:30 Sokol Býchory : TJ Polepy
31.10. 14:00 TJ Polepy : TJ Pátek

8.11.
14.11.
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14:00
13:30

SK Sokoleč: TJ Polepy
TJ Polepy : SK Břežany II
I. Kučerová

