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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Měsíc s měsícem se sešel a máme tu další Polepské listy a s nimi i několik mých
postřehů.
Kromě toho, že se s námi léto definitivně rozloučilo a začal vládnout barevný podzim,
vstoupili jsme i do posledního roku „vlády“ současného zastupitelstva.
Pomalu končí období venkovních prací a nás čeká kolotoč podávání žádostí o dotace ze
středočeských fondů, snad se nám přes zimu podaří dokončit jednání s majiteli pozemků
pod obecními komunikacemi, dotáhneme administrativní resty a nasbíráme síly do roku
příštího. Ten bude podle odhadů ekonomů zřejmě chudší, takže i my bychom měli naše
hospodaření s obecními prostředky přizpůsobit očekávaným příjmům. Nechceme však
upadnout do naprosté apatie a podlehnout pocitu beznaděje, tedy jsme se na
listopadovém zasedání zastupitelstva dohodli, že i v příštím roce naplánujeme akce
směřující k dalšímu zvelebení Polep. Máme své představy, určitě však nemáme jenom
my patent na rozum a rádi bychom znali i Vaše návrhy. Další kolo jednání o návrhu
rozpočtu na příští rok proběhne na jednání zastupitelstva 7. prosince, tedy své návrhy
doručte, prosím, do tohoto data.
Kromě koncepčních záležitostí se však musíme věnovat i těm obyčejným, a někdy i
nepříjemným, problémům, třeba odkládání odpadů jinam než patří. Řekl bych, že se
snažíme vytvořit podmínky pro to, aby nikdo z nás nemusel odkládat svůj odpad třeba do
přírody, nebo na obecní pozemky. V minulém čísle listů jste si přečetli, že se u nás
najdou i takoví, kteří ke kontejnerům u hasičárny odloží tašku s komunálním odpadem,
nebo nať od rajčat. Nechápu to. Stejně tak nechápu, proč někdo neustále sype odpad na
stráň nad cestou od transformátoru k mlýnu (za kontejnery vedle zatáčky u řadovek).
Snažíme se sekat veškeré zelené plochy patřící obci, když ale sekačka vjede do
stavebního odpadu, nebo odpadu ze zahrádek a ničí se, říkám si, jestli to má cenu. Jenže
pak si řeknu, že má, a že příště už tam do uklizeného určitě nikdo nic nepřidá. Asi jsem
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naivní. Nebo že by něco jiného? Abych byl objektivní, takových míst je okolo obce víc;
Cihelna, cesta na Pašinku, Mrchoviště, údolí Polepky pod mlýnem.
Na druhou stranu si říkám, že „nepořádníků „ je mezi námi už hodně málo, a že i oni
jednou pochopí…
Zároveň je na místě poděkovat všem normálním, kteří respektují nastavená pravidla
nakládání s odpadem z domácností a využívají naši poměrně hustou síť třídících
kontejnerů. Ne ve všech obcích jsou na tom stejně.
Když už jsem u odpadů, nevím jak se postavit lidem, kteří vozí odpad do přírody v okolí
obce – na Mrchoviště, k viaduktu železniční trati. Napadá mne Hlubokou cestu zavřít pro
motorová vozidla a nechat ji jen pro cyklisty, turisty a zemědělce. Vlastně byste mohli
pomoci i Vy. Pokud uvidíte někoho při odkládání odpadu do přírody, stačí, když si
napíšete jeho poznávací značku, nebo jiné poznávací znamení, datum, čas … Pokusím
se pak postarat o vyřešení jeho nestandardního jednání.
S přáním bezpečného přežití zimních plískanic a s připomenutím „krmte ptáčky“ Vám
přeje jen to nejlepší Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V listopadu slaví
paní Emílie Zdeňková 82. narozeniny
a paní Anna Pilná 81. narozeniny.
Přejeme jubilantkám vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
S kůží na trh…
20. října se v 15.30 vydali někteří zastupitelé, a za stavební komisi p. Civín, na
pravidelnou obchůzku po obci, nazvanou s trochou nadsázky „s kůží na trh“. Smyslem
bylo jednak nabídnout lidem osobní kontakt s vedením obce, jednak jsme se měli
společně poohlédnout po nedostatcích na obecním majetku.
Při pochůzce jsem zahlédli, že je třeba tu odvézt uříznuté stromky pohozené na obecním
pozemku, tu uklidit poházené odpadky po fotbalových fanoušcích, urgovat u ČEZu
výměnu betonového sloupu před č.p. 30, ostříhat přerostlé keře, připomenout majitelům
stromů zasahujících svými větvemi do chodníků, aby větve upravili, stejně tak je
požádat, aby se pokusili uklidit na obecních komunikacích listí ze stromů rostoucích na
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jejich pozemcích. Někde se houpají uvolněné kanalizační mříže, jinde je vylomený
obrubník, nebo ulomená stříška u elektrického rozvaděče. Někteří sousedé vyšli ze svých
domů a chtěli pomoci se zlepšením rozhledu na průjezdní komunikaci, žádali sundání
rezatých konzolí po původním obecním rozhlasu ze sloupů, chtěli, abychom u správce
Polepky urgovali odstranění nánosu pod silničním mostem.

Kromě závad a nedostatků jsme také tipovali úseky chodníků, které by bylo možné,
v případě získání dotace, opravit.
Na konci procházky po 18. hodině jsme se shodli na tom, že není od věci společně
vesnicí projít a navzájem jednotlivé problémy probrat. Příští schůzka by měla být zase na
jaře, snad se nám podaří projít nejen vesnici, ale vyjít i do dalších míst našeho katastru.
Rost. Vodička
Prodej stavební buňky
Obec Polepy prodává stavební buňku, která doposud sloužila jako zázemí fotbalistům.
Zájemci se mohou o podrobnostech informovat na OÚ v době úředních hodin nebo na
telefonním čísle 724 180 515 (starosta). Cena dohodou. V případě více zájemců bude
uspokojena nejvyšší nabídka.
Starosta roku
Občanské sdružení Přátelé polepského údolí přihlásilo Ing. Rostislava Vodičku do
soutěže Starosta roku, s vítězstvím v této soutěži byla spojena finanční odměna pro obec
ve výši 100 tis. Kč.
Celkem bylo přihlášeno 220 starostů, ze středočeského kraje jich bylo 40. Z kolínského
okresu mu byli soupeřem tito starostové: M. Semerád (Cerhenice), Z. Čiháková
(Kouřim), B. Machůrka (Ovčáry) a V. Janík (Radovesnice II). Do finále postoupilo 5
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starostů, náš mezi nimi není. Ze středočeského kraje ale postoupil mezi pět nejlepších M.
Kazda, starosta obce Kněžice u Městce Králové.
Mezi kritéria, podle kterých komise nominované starosty porovnávala, patřila např. péče
o ekonomický, kulturní a společenský život obce, komunikace s občany a jejich
zapojování do rozhodování o veřejných záležitostech, aktivní spolupráce s místními
spolky či inovativní přístup k vedení obce.
Náklady na pořádané akce
Vzpomínka na prázdniny (10. 10. 2009) – drobné ceny do krámku (fixy, vícebarevné
pastelky, notýsky, gumy, ořezávátka, hopíci, čokolády, propisky, zbylé věci byly použity
jako ceny do soutěže pro děti O největší dýni) 476 Kč, buřty, chléb a hořčice, limonády
byly sponzorským darem na slavnosti od firmy Vavruška. Celkové náklady na akci ….
Kč. Přítomno cca 50 dětí a rodičů.
Nákupní zájezd do Polska (17.10.2009) – autobus 6 090 Kč, od účastníků výletu
vybráno 5 500 Kč.
Ať žijí duchové (30.10.2009) – plakát zdarma paní G. Hodačová, zákusky a výzdoba 357
Kč. Účast dětí a rodičů předčila očekávání všech organizátorů.
Jednou větou ...
• K pomníku obětem z 1. světové války byl u příležitosti výročí vzniku ČR položen
věnec.
• Obci byly dodány objednané kontejnery na tříděný odpad. Rozšíří se tak kapacita
některých sběrných míst a obec bude moci vrátit pronajaté kontejnery společnosti
AVE Kolín.
• Na cvičení pro dospělé byly zakoupeny rehabilitační balony a overbally.
• Šitíčko a Aerobik byly pro nedostatek zájmu zrušeny.
• Na základě opakovaných připomínek k technickému stavu sloupu elektrického
vedení ve Sportovní ulici zaslal ČEZ příslib na jeho výměnu.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr žádat o dotace z fondů poskytovaných
Středočeským krajem. Jednotlivé projekty budou upřesněny podle podmínek
konkrétních výzev.
• Termíny svozu tříděného odpadu na následující měsíc:
plasty – každý čtvrtek – 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12.
papír – ve středu v sudém týdnu – 11.11., 25.11., 9.12.
sklo – v pátek – 4.12.
nápojové kartony – ve čtvrtek v sudém týdnu – 12.11., 26.11., 10.12.
• Stále hledáme nového kronikáře obce. Bližší informace na OÚ v době úředních
hodin nebo telefonicky na čísle 724 180 515.
• Fotografie z akcí jsou zveřejněny na www.polepy.rajce.idnes.cz v 39 albech,
průměrný počet zobrazení alba je něco málo přes 60 návštěvníků. Mezi nejvíce
zobrazovaná alba patří Májová tancovačka (140), Otevření kadeřnictví (131),
Otevření cyklostezky (127), Pohádkový háj (118) a Polepské slavnosti (109).
• Poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce se bude konat v pondělí 7.
prosince 2009 v zasedací místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19
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hodin. Bude se projednávat rozpočet na rok 2010, s dalším programem budou
zájemci seznámeni v hlášení obecního rozhlasu a na webových stránkách obce.

Kapitoly z dějin Polep
II. Nejstarší písemné zmínky
Ve zlomcích nejstarší kolínské městské knihy – v radním manuále, založeném
pravděpodobně po velkém požáru města v roce 1349 a obsahujícím zápisy z let 1341 až
1355 (1371) – nalezneme i nejstarší písemné zmínky o Polepech. Do dnešních dnů se
z této knihy zachovaly jen nepatrné zlomečky – tři poškozené pergamenové dvojlisty
a dva drobné ústřižky. Jeden dvojlist se nachází v Národním archivu v Praze, ostatní
zlomky jsou uloženy v trezoru Státního okresního archivu Kolín.

Manuál, do kterého byla v této době zapisována i právní pořízení projednávaná před
městskou radou, byl sice založen až v roce 1349 či krátce poté, ale jak je zřejmé z výše
uvedeného časového rozpětí, byly do něj zaneseny i zápisy dřívější. Tak tomu bylo
i v případě nejstarší zmínky o Polepech. Ve zlomku uloženém v kolínském
archivu nalezneme na listu s původní foliací XXXIII stručný latinsky psaný zápis:
„Friczco et Chvnczmannus fratres, molendinatores in Polip, emerunt dictum
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molendinum in Polip et emptum susceperunt de manu iudicis in iudicio actuato. Anno
domini MOCCCOXLOIIIO octo diebus ante Michaelis.“ V překladu: „Bratři Fritzko a
Kuntzman, mlynáři v Polipech, koupili řečený mlýn v Polipech a přijali jej z rukou
rychtáře na plném soudu. Léta Páně 1343 osm dní před Michaelem.“

Jak je zřejmé, nejedná se o první písemnou zmínku o vsi Polepy, ta nejspíše v této době
neexistovala (přesněji řečeno, nemáme ji doloženou písemnými prameny), ale o mlýně
v Polepech (Polipech). Zápis je datován „octo diebus ante Michaelis“. Jelikož svátek
Archanděla Michaela připadl v roce 1343 na pondělí 29. září, vycházelo by „osm dní
před Michaelem“ na 21. září. Jelikož se ale jednalo o neděli, předpokládáme, že oním
datem, ke kterému se vztahuje nejstarší písemná zmínka o Polepech, je až pondělí 22.
září 1343.
Kdo byli oni bratři Fritzko a Kuntzman nevíme. Později, v roce 1356, vystupuje sice
jako nájemce části dvora v Polepech jistý Friczko, ale v tomto případě se jednalo
o ctihodného muže, mincmistra, kterého nejspíše nemůžeme ztotožnit s „mlynářem“
Fritzkem doloženým v roce 1343. Stejně tak nevíme, kde se zmiňovaný mlýn nacházel.
Snad ho můžeme ztotožnit s pozdějším tzv. horním mlýnem.
Je až s podivem, že na tak malém toku, jakým je Polepský potok, máme ve středověku
a raném novověku doloženo jedenáct mlýnů (dva u Polep, dva u Pašinky, dva u dvora
Hranice, tři u Ratboře a dva u Chotouchova).
Pravděpodobně již v době, kdy se poprvé připomíná mlýn v Polepech, se v jeho blízkosti
nacházely i poplužní dvory, které máme doložené písemnými prameny nedlouho poté.
V zmíněné nejstarší kolínské městské knize, ve zlomku uloženém v Národním archivu
v Praze, nalezneme zápis o dvoru v Polepech (v originále opětně v Polipech) již z roku
1356. O polepských dvorech ale budeme mluvit až příště.
Ani širší okolí Polep nebylo v této době pusté. Již v roce 1268 se poprvé připomínají
Nebovidy, roku 1303 Dobešovice, 1325 Bohouňovice, 1333 Červené Pečky, (1115?)
1352 Ratboř, 1374 Pašinka, 1380 Hranice… V době první zmínky o Polepech stál již
bezmála sto let Kolín, který byl založen na počátku druhé poloviny 13. století,
a nedaleko – za kopcem – již několik desetiletí zářila stříbrná sláva Kutné Hory.
Zastavme se ale ještě v roce 1343. Byla to slavná doba. Na českém trůně seděl slepý král
Jan, ale zemi již de facto řídil jeho syn Karel. Ten se ujal trůnu po smrti otce v roce 1346
(korunovace 1347) a do historie vstoupil jako Karel IV. – Otec vlasti. Na počátku roku
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1343 byl zvolen pražským biskupem Arnošt z Pardubic, asi nejvýznamnější
spolupracovník, rádce a přítel Karla IV. Následujícího roku bylo pražské biskupství
povýšeno na arcibiskupství a započalo se s velkolepou gotickou přestavbou chrámu sv.
Víta na Pražském hradě. České země čekalo období rozkvětu.
Jaroslav Pejša

Soutěž Kam s ním?
V minulém, tj. už v osmém kole, se utkalo 5 soutěžících, všichni na zadané otázky
odpověděli správně. Štěstí při losování se tentokrát usmálo na paní Helenu Darebnou.
Pro úplnost ještě správné odpovědi z minulého kola:
1)
Staré léky dáváme do lékárny. Odpověď a.
2)
Nebezpečný odpad se ukládá na skládce nebezpečného odpadu. Odpověď a.
3)
Když nevím, co s nebezpečným odpadem, zeptám se na obecním úřadě. Odpověď
c.
A dnešním tématem je velkoobjemový odpad a systém sdruženého plnění.
Staré noviny, plastové láhve od limonád, sklenice od kompotů nebo spadané listí – to už
umíme roztřídit, víme kam s nimi. Ale co se starým kobercem nebo sutí po přestavbě
koupelny?
K odkládání těchto odpadů jsou zřizovány ve velkých obcích a městech sběrné dvory.
Takový sběrný dvůr musí splňovat spoustu kritérií – musí mít zpevněnou plochu, musí
být oplocen, musí být vybaven váhou na vážení odpadů a může tam pracovat jen
proškolená obsluha.
Naše obec je příliš malá, takže sběrný dvůr nemáme. Namísto toho se na jaře a na podzim
přistavují na 2 místech velkoobjemové kontejnery, kam je možné velkoobjemový odpad
odložit.
Co všechno lze do těchto kontejnerů odložit?
Koberce a lina, sanitární keramiku, drobný nábytek, zahradní hadice, novodurové trubky,
odpad z vyklízení sklepů a půd, dlaždičky, cihly a stavební suť z drobných oprav v domě
(ale opravdu jen z drobných!) atd.
Ve sběrném dvoře probíhá třídění i tohoto velkého odpadu. Tak například sutě a otlučené
dlaždičky z koupelny se na příslušném místě recyklují - drtí se, roztřídí podle zrnitosti a
dále se využívají jako stavební materiál. Ořezané větve nebo posekaná tráva se odvážejí
do kompostárny. Kovový odpad se třídí podle druhu kovu a pak se znovu přidává do
tavby při výrobě železa nebo barevných kovů. Pneumatiky se zase nejčastěji používají
jako palivo v cementárnách. I když i staré pneumatiky je možné recyklovat.
Integrovaný systém zpětného odběru obalů a jeho třídění a využívání u nás zajišťuje
firma EKO-KOM. S obalovým odpadem fyzicky nenakládá, ale podílí se na financování
nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Ve
skutečnosti systém funguje tak, že výrobci, dovozci, distributoři a maloobchod má
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smlouvu s firmou EKO-KOM a na jejím základě hradí poplatky, jejichž výše závisí na
množství vyprodukovaných obalů. Na druhé straně společnost EKO-KOM uzavírá
smlouvy s obcemi a firmami, které nakládají s odpadem. Podle toho, kolik vytřídí
obalových odpadů, dostávají od EKO-KOMu finanční příspěvky. V našem případě
dostáváme do obecního rozpočtu kolem 50 tisíc Kč ročně.
Podobný systém se používá také u jiných druhů odpadů, například baterie (Ekobat),
elektrospotřebiče, výbojky (Asekol, Ekolamp, Elektrowin,atd.). Mimo to od roku 2005
platí povinnost zpětného odběru pro nefunkční a vyřazené elektrospotřebiče. Však také
při nákupu nového elektrospotřebiče platíme tzv. recyklační poplatek; při nákupu nového,
můžeme ten starý odevzdat prodejci a ten má zajistit jeho likvidaci.
Otázky pro 9. kolo:
1) Jak se řeší v naší obci sběr věcí, které se nevejdou do popelnice?
a)
Nijak, obec to nechává na individuálním rozhodnutí občana.
b)
2x za rok objedná obec velkoobjemový kontejner.
c)
V hasičárně je zřízen sběrný dvůr.
2) Ořezané větve a posekanou trávu dáváme
a) do popelnice.
b) vozíme na obecní kompostárnu.
c) trávu do kompostéru, větve odvezeme po dohodě se starostou na místo k pálení
čarodějnic.
3) Jak se nazývá společnost, která se zabývá systémem sdruženého plnění zpětného
odběru a využití odpadu z obalů?
a)
Asekol
b)
EKO-KOM
c)
Ekobat
Správné odpovědi pošlete na známé kontakty: telefon 723 514 533 nebo e-mail
irena.liska@seznam.cz, využít můžete samozřejmě i poštovní schránku na OÚ. Termín je
do konce měsíce listopadu. Nezapomeňte, že hlavní cenu (odpadkový koš na třídění
odpadu v domácnosti) získá ten, kdo v průběhu trvání soutěže zodpoví správně otázky
v největším počtu kol.
Příště se budeme podrobně věnovat hospodaření s odpady a značení obalů.

Kulturní a sportovní akce
Na co se můžeme těšit v posledních měsících roku 2009
Kuželkářský turnaj proti Pašince.
V sobotu 28. listopadu 2009 se uskuteční kuželkářský turnaj Polepy
versus Pašinka. Sportovní odpoledne bude probíhat v kuželkářské hale
v Červených Pečkách od 18 hodin. Přijďte reprezentovat družstvo
Polep, které bude mít 12 hráčů, nebo jenom fandit a příjemně se
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pobavit. Vstupné je 30,- Kč. Prosíme obuv se světlou podrážkou, sportovního ducha a
vezměte s sebou něco dobrého na zub. Pivo, limo, víno a další nápoje je možné zakoupit
na místě. Vítězné družstvo se může těšit na diplom a medaili pro každého hráče. Bližší
informace a přihlášení E. Mačková tel: 604 987 341
Adventní prodejní výstava
Adventní věnečky, ozdoby, vánoční dekorace, andělíčky, sušené květy a spousta dárečků
pro potěšení si můžete nakoupit, nebo jen prohlédnout v neděli 13. prosince od 14 hodin
do 17 hodin v polepském fitku vedle hospody. Prodejní výstavu připraví paní A. Tůmová
(své zboží již předváděla na polepských slavnostech). Pokud máte zájem, prohlédnout si
nabídku dárkových předmětů, podívejte se www.geleriealexandra.eschop-zdarma.cz.
Udělejte si příjemnou adventní neděli a po shlédnutí a nákupech můžete také od 16.
hodin na slavnostní rozsvícení stromečku s malým vánočním pěveckým programem.
Mikulášská nadílka pro děti
Mikuláš, anděl a čerti letos přiletí do polepské hospody v neděli 6. prosince. V 15 hodin
začne mikulášská diskotéka s pekelným překvapením a nadílkou. Děti vezměte své
rodiče sebou, třeba je čert sebere do pekla.
Andělské zvonění a rozsvícení vánočního stromku
Vážení občané, děti, zveme Vás na novou předvánoční sváteční akci,
které se možná stane tradicí. V neděli 13. prosince od 16. hodin se
uskuteční před polepskou hospodou slavnostní rozsvícení vánočního
stromku. U stromečku zazpívají koledy nejmenší zpěváci. Děti
polepského hudebního kroužku pod vedením p. Terezy Podhájské si připraví pásmo
vánočních písní a koled. Koňské dvojspřeží s rolničkami přiveze andělé, poslíčky vánoc.
Ti budou nejen od dětí do vánoční truhličky vybírat psaníčka s přáníčkem pro Jéžiška.
Připravte si své přáníčko, třeba se Vám po té splní. Přijďte si zpříjemnit třetí adventní
neděli a prohlédnout adventní prodejní výstavu. Těšíme se na Vás. Pokud napadne sníh,
tak i projížďka ve vánočním kočáře taženým koňmi p. Čábely, bude nezapomenutelným
vánočním zážitkem.
O dalších vánočních akcích vás budu informovat v prosincových listech
Vánoční pingpongový turnaj 23.12.
Vánoční polepské zpívání 26.12.2009
Další aktivity
Vzhledem k malému zájmu bude dočasně přerušeno cvičení aerobiku ve středu od 19.30
hod a šitíčko a tvořeníčko s Pavlínou.
Aktivity, které pravidelně pokračují:
Cvičení na RHB míčích – úterý od 17.00 hodin
Cvičení ml. dětí a předškoláků – středa od 16.30 ve fitku
Cvičení na spinning kolech – čtvrtek od 19.00 a v sobotu od 17.00
Hudební kroužek pro předškoláky a ml. školáky – pondělí od 16.00
Angličtina pro nejmenší – středa od 16.00
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Prosím přijďte rozšířit řady pěveckého amatérského vánočního sboru. Budeme rádi za
každý hlas. Zkoušky na vánoční zpívání budou od poloviny listopadu.
Info: E. Mačková 604 987 341
Kulturní a sportovní nabídku připravila E. Mačková
Předvánoční dílny
Jsou sice připraveny pro školáky, ale určitě nebude
vadit, když si s námi přijdete vy, dospělí, odpočinout
od mytí oken nebo od plechů s cukrovím.
Neděle 29. listopadu je první adventní. Kdo nestihl
koupit věnec, může si přijít vytvořit vlastnoruční
originál. Začínáme od 14 hodin ve spolkové místnosti
na OÚ. Pod vedením paní Abrahámové budeme
vyrábět adventní věnce nebo vypichované misky pro
vánoční atmosféru. Stejně jako vloni bude paní
Abrahámová prodávat vánoční dekorace, mašle, svíčky
apod. Nemusíte nakupovat, můžete se jen přijít podívat.
Kdo bude chtít tvořit s námi, přinese si s sebou: nějaké
chvojí, misku nebo košíček, do kterého budete
aranžovat nebo korpus na věnec, nůžky, tavnou pistoli (kdo má), nějaké suché plody –
oříšky, bukvice, malou šišku, kdo bude pilný může nasušit pár plátků pomeranče nebo
jablíčko, zbytek je možné koupit na místě.
Taky už vás neoslovují SMS přání k vánocům? Změňte to! V sobotu 5. prosince od 14
hodin budeme vyrábět originální vánoční přání, tak přijďte mezi nás. A další týden
budeme vyrábět originální vánoční papír. Bližší informace irena.liska@seznam.cz nebo
na telefonu 723 514 533. Sledujte vývěsky.
A pokud nechcete tvořit s námi, jsou tu pro vás tyto nabídky:
Od 7. listopadu se koná v Kersku výstava betlémů a kromě toho je na každý víkend
připravena nějaká doprovodná akce. Podrobnosti na www.lesniatelierkuba.cz.
V sobotu 28. listopadu pořádá o. s. Magráta v sokolovně v Českém Brodě od 9 do 17
hodin adventní jarmark s názvem Andělské zvonění. Kromě toho budou probíhat i různé
kurzy a dílny. Vstupné 10 Kč. (www.magrata.cz)
Předvánoční zábava v hospodě
V pátek 18. prosince 2009 se v hospodě První Polepská uskuteční předvánoční zábava.
K poslechu i tanci zahraje skupina NAWOSTRO. Podrobnosti budou uveřejněny
v prosincovém čísle. Na vaší velkou účast se těší Lída a Dušan.
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Polepský fotbal
Fanouškům fotbalu přinášíme dosavadní výsledky zápasů odehraných v podzimní části
soutěže:
TABULKA A - Krajský přebor
Rk. Tým
Záp
1. FK Kolín
14
2. Vlašim B
14
3. Beroun
14
4. Úvaly
14
5. Benátky
14
6. Neratovice
14
7. Libiš
14
8. Polepy
14
9. Litol
14
10. Brandýs-Boleslav A
14
11. Semice
14
12. Zápy
14
13. N. Strašecí
14
14. Nymburk
14
15. Milín
14
16. Sedlčany
14

+
8
8
8
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
3
0

TABULKA B - III. třída A
Rk. Tým
Záp +
1. Nebovidy A
12 11
2. Veletov
12 8
3. St. Kolín A
12 7
4. Č. Pečky B
12 6
5. Hradištko I
12 5
6. Veltruby
12 5
7. Vrb. Lhota A
12 4
8. Polepy B
12 4
9. Týnec/nL B
12 4
10. Krakovany A
12 4
11. Pašinka
12 3
12. V. Osek B
12 3
13. Radovesnice
12 2
14. Ovčáry A
12 3

0 5 1
4 2
1 5
2 5
5 3
4 4
3 5
2 6
2 6
2 6
4 5
3 6
3 6
2 7
1 10
1 13

Skóre Body
34:15
29
40:14
28
24:20
25
30:19
23
21:16
23
13:15
22
29:29
21
32:29
20
26:24
20
27:26
20
19:27
19
22:15
18
19:20
18
16:25
17
14:41
10
13.44
1

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

Skóre Body
38:14
33
42:19
27
35:25
22
33:16
20
25:20
19
27:22
18
21:29
15
26:26
14
15:18
14
23:29
14
20:37
13
22:41
10
14:22
9
21:44
9

1
1
4
4
3
4
5
6
6
6
5
8
7
9
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TABULKA - OP Dorost 1.A třída C
Rk. Tým
Záp + 0 1. Velim B
12 11 0 1
2. Kunice
12 10 1 1
3. Jirny
12 8 3 1
4. Polepy
12 7 1 4
5. AFK Pečky
12 6 2 4
6. Zeleneč
12 5 3 4
7. Č.Brod
12 5 1 6
8. FK Kolín B
12 5 1 6
9. Říčany
12 4 3 5
10. Malešov
12 3 4 5
11. U.Janovice
12 4 1 7
12. Ovčáry
12 3 1 8
13. Kouřim
12 2 1 9
14. Libodřice
12 0 0 12

Skóre Body
56:12
33
40:11
31
39:13
27
38:25
22
39:23
20
24:18
18
31:32
16
30:32
16
23:23
15
26:30
13
24:41
13
24:49
10
27:51
7
9:70
0

TABULKA - OP Žáci
Rk. Tým
Záp
1. Vrb. Lhota
7
2. Polepy
7
3. FŠ V. Osek
7
4. Zásmuky
7
5. Veltruby
7
6. Ovčáry
7
7. T.Dvory
7
8. Č. Pečky
7

Skóre Body
62:5
21
26:11
16
33:10
14
18:14
13
8:32
9
10:28
4
8:38
3
4:31
1

Tabulka střelců
A mužstvo
Javorek Tomáš
Křelina Libor
Plot Tomáš
Slezák Lukáš
Týma Zdeněk
Kmoch Lukáš
Müller Miroslav
Suchánek František
Šťastný Petr
Kmoch Daniel
Petrák Milan
Suchánek František
Hruška Martin
Křelina Lukáš

+
7
5
4
4
3
1
1
0

0
0
1
2
1
0
1
0
1

0
1
1
2
4
5
6
6

B mužstvo
9
5
4
3
3
2
2
2
2
6 Tauc Miroslav
3 Týma Zdeněk
2 Zeman Dalibor
2
2

1
1
1
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Belza Jan
Hůrka Josef
Kesner Petr
Kmoch Lukáš
Křelina Libor
Liebl Jakub
Mádle Vít

1
1
1
1
1
1
1
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