Květen 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Pomalu končí květen, za měsíc budeme v půlce letošního roku a
nejen mně připadá, že jsme ještě nic neudělali. Za rok a kousek nám
skončí volební období a my bychom rádi odešli s pokud možno čistým
štítem a s minimem restů. Proto se také někteří zastupitelé sešli
jedno nedělní odpoledne ve Vébrově restauraci a plánovali, co
bychom ještě mohli stihnout. A není toho málo. Kompletní výměna
podlah v sále, jevišti a budoucím výčepu, nové nátěry původních
vnitřních dveří a zádveří, vydláždění části prostoru před vstupy do
Vébrovy restaurace, snad nová brána do dvora... Oslovili jsme možné
dodavatelské firmy, požádali je o rozpočty jednotlivých prací a po
jejich obdržení se budeme rozhodovat, na co máme volné prostředky
a na co požádáme o dotaci od Středočeského kraje. Nové vedení
kraje změnilo dotační politiku, a pro obce do 2000 obyvatel vytvořilo
nový dotační titul, kdy každá z těchto obcí dostane 1000,- Kč na trvale
přihlášeného obyvatele. Tedy my bychom měli získat 650 tisíc korun
právě na budování zařízení pro společenský život.
Na Středočeský kraj jsme podali i další žádosti o dotace. Na nové
regály v knihovně, na vyčištění a regeneraci povrchu víceúčelového
hřiště u rybníka a na pořízení sítí okolo něj, žádost jsme podali i o
dotaci na spolufinancování výstavby kanalizace. Držme si palce, aby
hodnotitelé žádostí naše projekty vybrali a dotace nám přidělili.
Ale asi zásadní aktivitou bude výstavba kanalizace. V posledním
květnovém týdnu končí lhůta pro podávání nabídek na zhotovení
kanalizace, uvidíme, jak dopadne jejich hodnocení a kdo předloží
nabídku nejvýhodnější. Jakmile bude s vítěznou firmou uzavřena
smlouva o dílo, uskutečníme slíbená setkání k řešení technických
detailů u "problémových" lokalit.

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

Zapište si
do kalendáře 
17. 5. Svoz komunálního
odpadu
20. 5. Nebezpečný odpad a
elektroodpad
20. 5. Velkoobjemový
odpad za hasičárnou
26. – 27. Sbírka pro Diakonii
26. 5. Svoz bioodpadu
27. 5. Velkoobjemový odpad pod řadovkami
27. 5. Schůzka Medvíďat
po 40 letech od 16 h.
ve Vébrově rest.
27. 5. Májová zábava od
20 hodin tamtéž
30. 5 . Výlet nejen pro
seniory do
Adršpachu
31. 5. Svoz komunálního
odpadu
9. 6. Svoz bioodpadu
3. 6. Den dětí od 15 hodin
ve Vébrově rest.
12. 6. Zasedání obecního
zastupitelstva od 19
hodin
14. 6. Drobný kovový odpad + papír (noviny,
letáky, časopisy)
14. 6. Svoz komunálního
odpadu
23. 6. Svoz bioodpadu
telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

Myslím, že už jste si zvykli, že kromě zvelebování naší obce se snažíme i o potěšení ducha. Na konci
května přijďte na májovou zábavu, začátkem června uspořádají polepské (a kolínské) maminky zábavné
odpoledne ke Dni dětí, snad ještě do prázdnin zvládneme zopakovat úspěšný podvečer s Tomášem
Holoubkem a jeho zpěvačkou. Možná si pojedeme zakoulet do kuželníku v Červených Pečkách. Díky
tomu, že všichni žijeme poměrně hekticky, budou některé akce vyhlašované narychlo, sledujte vývěsky,
poslouchejte hlášení, navštěvujte naše webové stránky, případně s námi buďte na facebooku. A pokud
chcete sami přispět ke zpestření života v obci, ozvěte se, určitě pomůžeme.
Milí sousedé, myslím, že tentokrát výše napsané stačí, přeji Vám všem jen to dobré a ještě lepší a hlavně
pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování


Děkujeme všem sousedům, kteří berou úklid za plotem své nemovitosti na obecním jako
samozřejmost! Moc si toho vážíme. Kéž by Vaši (a na jiných místech i naši) práci nekazili někteří
bezohlední pejskaři ….

Informace Obecního úřadu Polepy
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad a elektro odpad bude od občanů odebírán v sobotu 20. května 2017 u polepské
hasičárny v době mezi 9:30 a 10:30 hodin. V rámci tohoto sběru můžete odevzdávat: znečištěné obaly
od barev, ředidel, olejů; hadry od oleje a olejové filtry, upotřebené motorové, převodové nebo
hydraulické oleje, brzdové kapaliny; zbytky chemických prostředků k ochraně rostlin, louhy, kyseliny
fotochemikálie a nepotřebné čisticí prostředky. V rámci sběru elektro odpadu můžete přinést k polepské
hasičárně použitou bílou techniku, elektroniku, baterie a monočlánky, akumulátory z osobních
automobilů, zářivky a výbojky.
Velkoobjemový odpad budete moci odevzdat v následujících dvou termínech:
 O víkendu 19. až 21. května bude přistaven kontejner za hasičárnou.
 O týden později, tj. od pátku 26. do neděle 28. května bude kontejner připraven nad dětským
hřištěm u řadovek.
V rámci sběru velkoobjemového odpadu můžete odevzdat starý nepotřebný nábytek, matrace, koberce,
linolea a sanitární keramiku jako např. umyvadla či toalety.
Sbírka šatstva, knih, hraček a dalších předmětů pro Diakonii Broumov
Stalo se už tradicí, že na jaře pořádáme sbírku pro potřebné – pro Diakonii Broumov. Jsem moc ráda,
že ve Vašich myslích je tato akce zapsaná a sami se ptáte, kdy už to bude. Za to jsem Vám velmi vděčná.
A myslím, že nejen já …
Tak tedy letošní sbírka proběhne v pátek 26. května od 17 do 19 hodin ve stodole Vébrovy
restaurace a kdo to nestihne v pátek, může přijít ještě v sobotu dopoledne mezi 9. a 11. hodinou tamtéž.
V letošním roce se ale změnily některé podmínky, prosím Vás o jejich respektování. Pokud byste je
nedodrželi, nepomáháte, ale škodíte – pracovníci Diakonie všechny darované věci a předměty třídí a
pokud jim darujete roztrhaný kabát nebo bundu s rozbitým zipem, tak nejen že tuto věc nikomu
nemohou darovat, ale dokonce musí zaplatit její likvidaci.
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SEZNAM VĚCÍ DO SBÍRKY:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
 Použitelné i poškozené
trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile, tílka, pyžama, šátky
 pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené)
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky,
kabelky
Domácí textil:
 použitelný i poškozený
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne odřezky)
 pouze nepoškozený
záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:
 použitelné i poškozené
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
 použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:
 pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, aby se
neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:
 pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak je potřeba
dobře zabalit
Knihy:
Věci, které vzít nemůžeme
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
 nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
 lyže a lyžáky
Věci prosíme řádně zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k poškození během transportu.
Děkujeme, že pomáháte.
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Jednou větou ...










Kromě nové pergoly bude u polepské hospody upravena zeleň a dále se bude upravovat stání
pro kontejnery a navazující chodník. Za tímto účelem byla již přemístěna úřední deska na vrata
obecního úřadu.
Hledá se firma, která by zhotovila vodorovné značení místních ulic v napojení s hlavní silnicí
(Masarykovou).
Na výzvu vyjádřit se k zápisům do kroniky za roky 2014 a 2015 reagoval jen jeden soused,
připomínky se týkaly pravopisu.
Před Vébrovou restaurací bude odstraněna stávající zídka s dřevěným plotem.
Zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření bez výhrad.
Zastupitelé vzali na vědomí roční zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z květnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka květnového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 17. června. Budeme rádi
za vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce a jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekci Praktické informace:
 Plasty – každou středu – 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.
 Papír – každý pátek – 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 13. 6.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa (týká se všech svozů, tj. jak známek
na 26 týdnů, tak známek na 36 týdnů) - 17. 5., 31. 5., 14. 6.; jednorázové svozy jsou
možné ve stejných termínech jen s tím rozdílem, že je nutné vylepit jednorázovou
známku (jednorázové známky se lepí na okraj víka popelnice, část spodní ochranné
vrstvy neodlepujte, aby se pracovníkům AVE lépe strhávaly)
 Bioodpad – lichý pátek – systém známek zůstal zachován jako v loňském roce,
dokoupení známek na svoz 2. biopopelnice je možné - cena též stejná jako v loňském
roce 530 Kč – nejbližší svozy proběhnou 26. 5., 9. 6., 23. 6.; pokud jste si známky na
biopopelnici ještě nevyzvedli, jsou pro vás připraveny na OÚ v době úředních hodin u
paní Lhotákové
 Drobný kovový odpad a papír (noviny, časopisy a letáky) – 14. 6. (hned po ránu)

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Ukliďme Česko – Polepské smýčení
Příspěvek na občerstvení (pivo a gulášek) z obecní pokladny všem, kteří přiložili ruku k dílu a vyčistili
břehy Polepky a polní cesty, činil 1099,- Kč.
 Nákupní Polsko
Výdaje na autobus činil 6 500,- Kč, příspěvek od účastníků celkem 4 300,- Kč. Doplatek z obecního
rozpočtu tak dosáhl částky 2 200,- Kč. Nechceme tento zájezd rušit a zároveň nechceme být
nehospodární, a tak pro podzimní zájezd uvažujeme o mikrobusu.
 Čarodějnice
Buřty 1 150,- Kč, vody, šťávy a barviva celkem 215 Kč, jedna přespolní čarodějnice chtěla ochutnat
polepský lektvar a nedala si vymluvit, že jí ho darujeme. Asi přišla ze země, kde se nic nedává zadarmo,
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a tak nám přispěla 20,- Kč. Děkujeme vzácná paní! Dohromady tedy bylo z obecní pokladny na tuto akci
vydáno 1 345,- Kč.
Projevilo se už úsporné opatření po zrušení týdenního svozu komunálního odpadu?
(Omlouvám se paní, která mi volala jménem poloviny důchodců - takto mi to řekla do telefonu - i oné zmiňované polovině,
že budu psát o odpadech, které je nezajímají. Číst Polepské listy není povinnost, ale právo na informovanost.)

Pokud se nejedná o nějakou mimořádnost, tak mohu s potěšením konstatovat, že projevilo. Posuďte
sami:
ROK 2016
Středa

6.4.

Režim

1x za
14 dní

Množství mimo Potoční ulici
Potoční ulice ("košovka")
Množství celkem v tunách
Čas bez Potoční
Potoční ulice ("košovka")
Celkový čas v minutách

3,94
0,28
4,22
145
19
164

13.4.

20.4.

ROK 2017
27.4.

1x za
14 dní
0,42
0,36
0,78
59
23
82
13.4.

4,50
0,28
4,78
166
19
185
20.4.

Duben
celkem

5.4.

4 svozy

1x za 14
dní

1x za 14
dní

3,52
0,4
3,92
222
28
250

4,16
0,48
4,64
211
30
241

0,4
0,2
0,6
68
26
94

9,26
1,12
10,38
438
87
525

27.4.

Duben
celkem

5.4.

12.4.

0

0
12.4.

19.4.

19.4.

Duben
26.4. celkem
2 svozy

0

0

7,68
0,88
8,56
433
58
491

Duben
26.4. celkem

Náklady včetně 15% DPH

6.4.

Skládkovné mimo Potoční
Skládkovné pro Potoční
Skládkovné vč. DPH celkem
Náklady obsluhy bez Potoční
Potoční - náklady obsluhy
Celkové náklady na obsluhu

4 554 485
324 416
4 877 901
3 963 1 613
519 629
4 482 2 241

5 201
462
324
231
5 524
693
4 537 1 859
519
711
5 056 2 569

10 702
1 294
11 997
11 971
2 378
14 349

4 068
462
4 531
6 068
765
6 833

0
0
0
0
0
0

4 808
555
5 363
5 767
820
6 587

0
0
0
0
0
0

8 876
1 017
9 893
11 835
1 585
13 420

Fakturace celkem vč. DPH

9 360 3 143

10 581 3 263

26 346

11 363

0

11 950

0

23 313

Oproti loňskému roku bude dubnová fakturace nižší minimálně o 3 tisíce korun (reklamovali jsme
ještě u AVE obslužné časy, resp. čas strávený cestou na skládku do Čáslavi, tak uvidíme, jak to dopadne).
Podotýkám ještě, že se jedná o ceny, které platily v loňském roce. Zdražení se projeví až v květnové
fakturaci. Uvidíme, zda se trend potvrdí. Pokud ano a AVE nebude v příštím roce zdražovat, nebudeme
muset zvyšovat poplatky ani my. Díky všem sousedům, kteří poctivě třídí.

Kulturní a sportovní akce
Schůzka Medvíďat po 40 letech
Vy, kteří jste bydleli v Polepech i za mladých let – také vzpomínáte, jak jsme jezdili s Evžou na Sázavu
pod stany s gulášovou polévkou v sáčku a s luncheon meatem nebo paštikou v batohu? To byly časy …
Chcete-li si prohlédnout fotky z těch dob, zápisky z kroniky Medvíďat, setkat se s kamarády, které jste
léta neviděli a popovídat si a zavzpomínat na dobu, kdy jsme byly děti, tak určitě přijďte v sobotu 27.
května v 16 hodin do Vébrovy restaurace. Na zahradě bude pro všechny připraveno promítání, táborák
a další zábava. Občerstvení bude zajišťovat pan Pešek. Buřty budou k dispozici na místě za dobrovolný
příspěvek. Takže Medvíďata, vezměte své rodiče i své děti a někteří i vnoučata a přijďte za námi.
P.S. Mezi pozvanými jsou i Medvíďata, která v Polepech už dávno nebydlí a také bývalí vedoucí.
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Májová zábava
Na Schůzku Medvíďat po 40 letech bude hned navazovat Májová zábava, takže kdo bude chtít, může
si sobotní večer protáhnout do brzkých nedělních ranních hodin. Na Májovou zábavu jsou zváni všichni
bez rozdílu věku či vyznání. Kapela ESO začíná hrát ve 20 hodin ve Vébrově restauraci. Občerstvení bude
zajišťovat pan Pešek. Vstupné je dobrovolné.
Výlet nejen pro seniory – Broumovský klášter a skalní město v Adršpachu
O výletu najdete podrobnosti v minulém čísle Polepských listů. V době uzávěrky byla ještě volná
kapacita, ale od 15. května byla zbylá místa v autobusu nabídnuta přespolním. Máte-li o tento výlet
zájem, prosím, přihlaste se na OÚ, tam získáte informaci, zda je ještě volné místo.
Dětský den
Zveme všechny malé i velké na oslavu dne dětí, která se ponese v duchu
pohádek. V sobotu 3. června od 15 hodin ve Vébrově hospodě na vás čeká
pohádkový pětiboj, divadelní představení a spousta dobré nálady. Vstupné Kč
50,- za dospěláky, děti zdarma.
Jana Winklerová

Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 16. 9. Posvícení se zábavou

Sousedé z okolních vesnic nás zvou …
Dobrý večer milí polepští,
ráda bych Vás jménem spolku Nebovidská tvrz pozvala na zábavné odpoledne a večer, tentokrát v
keltském duchu. 20. května zahajujeme již šestou sezónu na tvrzi rodinným programem Keltové na tvrzi,
pokud by se Vám termín hodil k rodinnému výletu, nezklameme, lákadel pro malé, větší i velké lidi je na
tvrzi za ty roky od sklepení až po půdu. Budeme moc rádi, pokud Vám vyjde čas a přijedete si k nám
odpočinout.
Pokud budete vydávat Polepské listy, prosím o uveřejnění - pozvání na akce na tvrzi, viz níže. Díky.
S pozdravem a přáním hezkých májových dnů,
Lucka Doušová
za Nebovidskou tvrz - www.nebovidskatvrz.cz; https://www.facebook.com/NebovidskaTvrz
PROGRAM TVRZ 2017
24. 6. 2017 sobota plná kultury - 14:00 procházka historií Nebovidského hřbitova s panem Urbanem,
16:00 vernisáž výstavy soch Nebovidská tvrz, 16:00 zahájení výstavy - návštěva potomků Dačických a
Hanikéřů ze Semína - původních majitelů tvrze
Letňáky na tvrzi
30. 6. 2017
od 19 hod. - Anděl páně 2
od 21 hod. - Instalatér z Tuchovic
14. 7. 2017
od 19 hod. - Zootropolis: Město zvířat
od 21 hod. - Bezva ženská na krku

28. 7. 2017
od 19 hod. - Malý princ
od 21 hod. - Všechno nebo nic
11. 8. 2017
od 19 hod. - Tajný život mazlíčků
od 21 hod. - La La Land
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26. 8. 2017 Fesťák na tvrzi – Znouzectnost, Visací zámek revival, Kozičky a mnoho dalších
8. 9. 2017 . EHD/Dny evropského dědictví - divadlo na tvrzi – Darcula - předpremiéra hry kouřimského
divadelního spolku Mrsťa Prsťa
9. 12. 2017 Vánoce na tvrzi – staročeské Vánoce – Vánoční tradice, jarmak, koledy a vše co k Vánocům
patří a patřívalo

Polepy v číslech – nejnovější statistiky
Kolik nás je a jaký máme průměrný věk?
Rok 2016 byl z hlediska vývoje počtu obyvatel poměrně dynamický. Posuďte sami. K 1. 1. 2016 měly
Polepy 630 obyvatel (rok předtím dokonce rekordních 636 obyvatel). Během loňského roku se narodilo
7 dětí – stejně jako v roce 2015. Naše řady opustili navždy 4 sousedé, o rok dříve to byli jen 3 lidé.
V průběhu roku se do Polep přistěhovalo 42 občanů a 23 se jich vystěhovalo, předminulý rok byl poměr
obrácený – 23 lidí se přistěhovalo, ale odstěhovalo se 33 našich sousedů. Meziroční přírůstek počtu
obyvatel tak v roce 2016 dosáhl 22 obyvatel, v roce předcházejícím nás 6 ubylo.
K 1. 1. 2017 se tedy počet obyvatel Polep vyšplhal na rekordních 652 obyvatel. Z tohoto počtu bylo
339 mužů (52%) a 313 žen (48%). Průměrný věk mužů dosahuje 41,9 let, o rok dříve to bylo 42,1 roků –
muži nám mládnou . U žen dosáhl průměrný věk 44 let, stejně jako v roce předcházejícím. Celkový
průměrný věk činí 42,9 let, v roce 2015 byl průměrný věk 43 let. Obec se tedy díky mužům maličko
omladila.
Věková struktura obyvatel dnes a před 15 lety
Před 15 lety jsme měli o zhruba 120
obyvatel méně, za posledních 15 let se tedy
obec zvětšila o více než jednu pětinu! Co je
zajímavé, je údaj o průměrném věku. K 1. 1.
2002 byl průměrný věk obyvatel 38,9. K 1. 1.
2017 s průměrný věk zvýšil o celé 4 roky.
Pokud bychom si jednotlivé věkové
kategorie převedli na procenta, tak podíl dětí
nám zůstává přibližně stejný (kolem 14%). O
10% se nám snížil podíl obyvatel
v produktivním věku a o 11% nám narostl počet
seniorů. To je také důvod, proč se průměrný
věk zvýšil o 4 roky. Stárneme a moudříme 
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Věkové rozpětí

Sňatky, rozvody a potraty
V této oblasti už statistika tak optimistická bohužel není. Sice jsme mohli v roce 2016 oslavit 2 svatby
(o rok dříve to byla jen 1 svatba), ale zároveň se nám rozpadla 4 manželství – v roce 2015 se rozvedla
jen 2 manželství.
Ještě horší situace byla v počtu potratů. Přestože v letech 2014 a 2015 nebyl zaznamenán žádný
potrat, tak v roce 2016 byly dokonce 4 potraty.
Rodáci
Další zajímavou statistikou je počet rodáků, tj. lidí, kteří se v Polepech narodili a stále zde žijí. Na
zajímavé srovnání jednotlivých obcí mne upozornil náš kronikář. Statistici spočítali, že průměrný podíl
rodáků v obcích naší velikosti nedosahuje 45%. A jak na tom jsme tedy v Polepech?
7

Studie byla zpracovávaná v době, kdy Polepy měly 599 obyvatel. Z tohoto počtu bylo rodáků jen 26,4
% tj. nějakých 158 osob. Podíváme-li se na věkovou strukturu, tak 48% rodáků najdeme ve věkové
kategorii do 30 let, ve věku 30 až 60 let je podíl rodáků jen 16% a nad 60 let je rodáků jen 18%.

Společenská kronika
V květnu slaví narozeniny jistě spousta našich sousedů, ale letos nikdo své významné životní jubileum.

Fotbalový zpravodaj
Po odehraném 25. kole (v době uzávěrky chybí odehrát zápas SK Sokoleč – FK Říčany) se TJ Polepy z
prvního místa posunuly na místo druhé. Nejúspěšnějším střelcem týmu je nadále Tomáš Javorek s 21
vstřelenými brankami.
Zápas 22. kola TJ Polepy – SK Sokoleč skončil 0:2, vlastní gól vstřelil Václav Dittrich v 67. minutě
Zápas 23. kola FK PŠOVKA MĚLNÍK – TJ Polepy skončil 4:2 (poločas 2:1), góly vstřelili: 20. Matěj Linhart
a 73. Michal Dudla.
Zápas 24. kola TJ Polepy – TJ Záryby skončil 3:5 (poločas 2:1), gól vstřelil František Suchánek ve 29.
minutě, Lukáš Kalivoda v 35. minutě a ve 48. minutě vsítil gól Tomáš Javorek.
Zápas 25. kola FC Horky nad Jizerou – TJ Polepy skončil 4:1 (poločas 2:1), za Polepy skóroval už v 17.
minutě Radek Tafel.
Pořadí Klub

Z

V

R

P

1.

FC Horky nad Jizerou

25

17

0

8 55:31

53

2

2.

TJ Polepy

25

18

0

7 68:45

53

2

Rozpis dalších kol:
26. kolo
4
Sobota 20. 5. 2017 17:00
1
TJ Polepy - FK KAVALIER SÁZAVA

3.

TJ Klíčany

25

15

0 10 64:30

47

2

4

4.

FK Bohemia Poděbrady

25

17

0

8 48:33

45

6

0

5.

SK Sokoleč

24

15

0

9 56:41

44

2

1

6.

FC Velim

25

14

0 11 58:37

42

1

1

7.

SK Kosmonosy

25

12

0 13 53:38

41

0

5

8.

FK PŠOVKA MĚLNÍK

25

14

0 11 45:53

38

7

3

9.

SK UNION Čelákovice

25

12

0 13 58:54

37

1

2

10.

TJ Sokol Luštěnice

25

11

0 14 40:41

37

1

5

11.

TJ Záryby

25

12

0 13 44:47

37

2

3

12.

TJ Jawa Divišov

25

11

0 14 40:59

31

3

1

13.

FK KAVALIER SÁZAVA

25

10

0 15 36:48

28

1

2

14.

TJ Kunice

25

9

0 16 35:55

26

3

2

15.

FK Dobrovice B

25

7

0 18 33:73

20

3

2

16.

FK Říčany

24

5

0 19 34:82

15

1

1

S

B

P+ P-

27. kolo
Sobota 27. 5. 2017 17:00
SK Kosmonosy – TJ Polepy
28. kolo
Sobota 3. 6. 2017 17:00
TJ Polepy – FC Velim
29. kolo
Sobota 10. 6. 2017 17:00
TJ Polepy – TJ Jawa Divišov
30. kolo - závěrečné
Sobota 17. 6. 2017 10:15
TJ Klíčany – TJ Polepy
Všechny informace čerpány
z www.souteze.fotbal.cz.

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Irena Kučerová. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
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