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VáÏení a milí spoluobãané,
na sklonku léta se opût setkáváme na stránkách oblíbeného zpravodaje a uvûdomujeme si téÏ konec volebního období a s ním pﬁíchod nov˘ch voleb. Bûhem osmi let
jsme se pravidelnû setkávali prostﬁednictvím Polepského zpravodaje, nav‰tûvovali
jste nás na obecním úﬁadû, potkávali jsme se na kulturních ãi sportovních akcích a jin˘ch náhodn˘ch setkání. Rádi bychom se ohlédli za obdobím, kdy zastupitelstvo,
v ãele s panem starostou, spravovalo obec Polepy a její místní ãásti.
Slovo „podûkování“ se stalo nedílnou souãástí na‰eho oblíbeného zpravodaje.
Dne‰ní podûkování patﬁí v‰em aktérÛm
probûhlé akce: Slavnosti obce a HasiãÛ Polepy za podpory dotace MAS âeské stﬁedohoﬁí z. s., a Ústeckého kraje. Velmi nás potû‰ila velká úãast místních obãanÛ a dûtí,
kteﬁí vyuÏili pﬁipraven˘ program a po dlouhé
dobû se mohli spoleãnû setkat, bavit se,
tanãit. Dûti byly nad‰ené z programu, kter˘
pﬁipravila „Bezva parta“, dovádûly na skákacích hradech, které nesmí chybût na poﬁádan˘ch akcích. Náv‰tûvníci slavností plnû
vyuÏili bohaté obãerstvení, které skvûle pﬁipravil p. Hrube‰ a jeho t˘m. Na‰i hasiãi
pﬁedvedli svoji techniku, kterou si dûti s rodiãi mohli prohlédnout a alespoÀ na chviliãku se stát mal˘m hasiãem. Cel˘ sbor byl po
celé odpoledne k dispozici v‰em pﬁítomn˘m.
Také dûkujeme zamûstnancÛm obce Polepy, kteﬁí tuto akci perfektnû pﬁipravili a mÛÏeme se na nû vÏdy spolehnout.
A NYNÍ SE OHLÉDNEME
TROCHU ZPùT
Vûﬁte, Ïe zastupitelstvo, v ãele s panem
starostou, pracovalo s nemal˘m nasazením pro zvelebování na‰ich obcí a dûní
v nich. Prioritou bylo vyuÏití dotaãních titulÛ, které velmi pﬁispûly k celkovému rozvoji v obcích.
Zmíníme ty nejdÛleÏitûj‰í:
• SníÏení energetické nároãnosti obecního
úﬁadu
• SníÏení energetické nároãnosti kulturního
domu (zateplení, zastﬁe‰ení a v˘mûna plynov˘ch kotlÛ),
• Vybudování sbûrného dvora v obci Polepy,
• Celková podpora odpadového hospodáﬁství (nádoby na bioodpad, domácí kompostéry),
• Vybudování sportovního areálu u základní
‰koly, zﬁízení dûtsk˘ch hﬁi‰È pro na‰e nejmen‰í,
• Nákup nové techniky pro usnadnûní práce
zamûstnancÛ obce,

• Vybudování nov˘ch komunikací a chodníkÛ v obcích,
• Velká finanãní podpora a stavební práce
v Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kole Polepy
(malování, v˘mûna podlahov˘ch krytin,
nová elektroinstalace, nákladné stavební
a instalatérské práce na sociálním zaﬁízení a mnoho dal‰ích - hrazeno z rozpoãtu
obce).
Pﬁipomeneme si dal‰í dÛleÏité akce:
• V˘mûna stﬁe‰ních krytin na obecních domech (Libínky ãp. 4, Encovany ãp. 71, základní ‰kola - hrazeno z rozpoãtu obce ).
• S podporou dotaãních titulÛ se nám podaﬁilo doplnit, dovybavit hasiãskou techniku
pro JSDH (poﬁízení cisternové automobilové stﬁíkaãky, dopravní automobil CAS
a dal‰í).
• DÛleÏitou souãástí techniky obce bylo poﬁízení komunální ãistící techniky - ãistící
vÛz, kter˘ je plnû vyuÏit ke sníÏení pra‰nosti v obcích i pro dal‰í jiné vyuÏití.
• Dotaãní tituly byly vyuÏity také pro záchranu kulturních památek (rekonstrukce
sochy sv. Jana Nepomuckého, kapliãka
v Oknech, Kapliãka se zvoniãkou v Trnové, ostatní památky pﬁ. kaple v Encovanech, v Libínkách bylo hrazeno z rozpoãtu
obce).

•

PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA
• S nemalou úãastí finanãních prostﬁedkÛ
obce jsme podporovali spoleãenské a kulturní akce spolkÛ pﬁ. Polepáãek z. s., Encohrádky, akce Hru‰ovansk˘ch a Libínsk˘ch poﬁadatelÛ, OkeÀákÛ, Mysliveck˘
spolek Skalka, FK Polepy, FC Libínky
1948 z. s., a také SDH Polepy.
Mohli bychom vyjmenovat je‰tû mnoho
dal‰ích akcí, rekonstrukcí, stavebních úprav
a jin˘ch. Nebylo toho málo co se nám podaﬁilo „dotáhnout do konce“ ãasto s velk˘m nasazením. Je‰tû stále jsou pﬁipraveny dal‰í
dÛleÏité projekty, vãetnû stavebního povolení, které ãekají na vhodné vyhlá‰ení dotaãního titulu napﬁ. nové kabiny pro FK Polepy,
rekonstrukce malé vodní nádrÏe v Encovanech, pﬁíprava vybudování chodníkov˘ch
ploch v obci Libínky, rekonstrukce místní knihovny, rekonstrukce parkovi‰tû na hﬁbitovû.
Velmi nás potû‰í, pokud se nové zastupitelstvo bude s úsilím a pílí vûnovat pﬁipraven˘m projektÛm a dÛleÏit˘m odkazÛm, které
jsou pﬁipraveny k postupnému zdárnému
dokonãení v dal‰ím volebním období.
V závûru bychom vám, na‰im obãanÛm, pﬁíznivcÛm, chtûli moc podûkovat
za va‰i podporu, pomoc pﬁi celkovém
rozvoji obce, za podnûty, pﬁipomínky, ﬁe‰ení kaÏdodenních problémÛ. Pevnû vûﬁíme, Ïe jsme pracovali s poctivostí, dÛvûryhodností a Ïe jsme vás nezklamali.
Srdeãnû Vám pﬁejeme do dal‰ích let
pevné zdraví, klidné proÏití nadcházejících podzimních dnÛ v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích a pﬁátel, radost, pohodu na du‰i.
S úctou
Zbynûk Hodys + ZdeÀka Diniãová

STAVEBNÍ A INVESTIâNÍ AKCE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ
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Oprava
kapliãky

Spoleãenská kronika
V OBDOBÍ OD 1. 5. 2022 DO 30. 8. 2022 OSLAVILI
ÎIVOTNÍ JUBILEA NA·I OBâANÉ:
■ 70 let - p. Vlasta ·tajncová Hru‰ovany, pan Milo‰ KﬁíÏek
Hru‰ovany, p. Jarmila Páclová Polepy,
pan Ladislav Ceplick˘ Polepy a paní Jiﬁina Jaro‰ová
Encovany.
■ 75 let - oslavili: P. Milo‰ Mal˘ Libínky, p. Jare‰ Josef Polepy,
p. Beran Miroslav, p. Hrube‰ Miloslav Polepy,
a p. Kubíãková Kvûtoslava Polepy.
■ 80 let - oslavili: Schuler Karel Polepy, p. Roko‰ová Elisabeth
Polepy, ·vihlíková Anna Okna a Vojáãková Alena Polepy
■ Krásné 90tiny oslavila p. âapková Marie Polepy.
Zdraví, ‰tûstí a spokojenost do dal‰ích let.

NAROZENÍ DùTÍ OD 1. 1. DO 30. 8. 2022
Do na‰í obce se narodili tito obãánkové:
■ Matyá‰ Vladimír Dubina Polepy,
Luká‰ Kroupa Libínky, Antonín Sloup Polepy,
Voboﬁilová Monika Polepy a Vorlík Pavel Polepy.
·tûstí, zdraví a samou radost.
■ SVATBY
■ 13. 8. 2022 uzavﬁeli manÏelství manÏelé Machovi Hru‰ovany.
■ ManÏelé Jiﬁina a Pavel Bene‰ovi oslavili v˘roãí 50ti let
spoleãného Ïivota - zlatá svatba.
Pﬁejeme krásn˘ Ïivot, ‰tûstí a pohodu do dal‰ích let.
■ ÚMRTÍ NA·ICH SPOLUOBâANÒ OD 1. 5. DO 31. 8. 2022
■ p. Jaroslav Novotn˘ Polepy, p. BoÏena Bohatcová Hru‰ovany,
pan Petr Krist˘n, p. Vladimír Nechuta Polepy,
Milena Dostálová Polepy a paní Vûra Sachetová Polepy.
Vyslovujeme pozÛstal˘m hlubokou a upﬁímnou soustrast
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Dûtsk˘ den v Libínkách na hﬁi‰ti se vydaﬁil
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SPONZO¤I DùTSKÉHO DNE ANEB KOUZELN¯ SVùT HARRYHO POTTERA

Dal‰í sponzoﬁi:
Vendula Kühnová, Jiﬁí Lasovsk˘, Lubo‰ Vela

V·EM SPONZORÒM VELMI DùKUJEME ZA FINANâNÍ I HODNOTNÉ DARY
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V sobotu 18. ãervna 2022 se konal jiÏ sedm˘
„
roãník „Encovanského dûtského dne
I letos jsme se museli pot˘kat s tropick˘mi teplotami, které se do
jisté míry odrazily i na náv‰tûvnosti. Leto‰ní roãník se nesl v duchu
„Survivor - Troseãník.“
Na dûti ãekalo zábavné odpoledne plné soutûÏí o ceny, ve kter˘ch
se utkaliy v nejrÛznûj‰ích disciplínách, které provûﬁily jejich fyzickou
zdatnost, soustﬁedûní a prostorovou orientaci. Na startu si dûti vyrobily svÛj troseãnick˘ ‰átek a vyrazily postupnû kolem rybníka, kde
se nacházelo celkem osm stanovi‰È, kde plnily nejrÛznûj‰í úkoly.
Po splnûní v‰ech úkolÛ, se poté pﬁesunuly na náves, kde jiÏ ãekal
hasiãsk˘ záchrann˘ sbor z Polep, kter˘ pﬁedvedl svou techniku
a vybavení, se kter˘m jezdí na záchranné akce.
Pozdûji odpoledne hasiãi vyuÏili pﬁíleÏitost, aby u nás poprvé vyzkou‰eli zcela novou techniku v pouÏívání hasebního pûnidla. A na
pﬁipravenou plochu tak pûnu stﬁíkali z hasiãské automobilové plo‰iny. Velice vhod také pﬁi‰lo následné osvûÏení, pﬁi odstraÀování
zbytkÛ pûnidla pomocí vodního proudu „C“ z nataÏené hadice.
(Pokraãování na následující stranû)
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V samotném závûru hlavního programu pak pﬁedvedl vrcholné
ãíslo para‰utista Paraklubu ¤íp z Roudnice nad Labem, kter˘ demonstroval ukázku pﬁesnosti pﬁistání do prostoru staré váhy.
Po pﬁistání pak mûli v‰ichni diváci moÏnost si padák prohlédnout
z blízka, osahat si ho a poslechnout si poutavé vyprávûní nejen
o para‰utismu.
Po cel˘ den bylo zaji‰tûno obãerstvení a jako tradiãnû, pro v‰echny dûtské náv‰tûvníky samozﬁejmû zcela zdarma. K dispozici byl
také nov˘ skákací hrad nebo cukrová vata. O hudební doprovod se
pak do pozdních noãních hodin starala legenda nejen roudnick˘ch
diskoték, DJ Vá‰a. Pevnû vûﬁím, Ïe se vám u nás líbilo a bylo vám
s námi stejnû tak krásnû, jako nám.
A pokud jste pﬁeci jen nûkde nalezli nûjaké drobné nedostatky, tak
nám je prosím odpusÈte.
Dovolte mi touto cestou podûkovat v‰em, kteﬁí se na realizace sedmého roãníku dûtského dne podíleli.
Mojí milé Ivetce Denkové, jakoÏto hlavní direktorce, Paraklubu ¤íp z leti‰tû Roudnice nad Labem - jmenovitû Franti‰ku Salavovi, kter˘ je prostû asi stejn˘ blázen jako já a do toho seskoku nakonec opravdu ‰el, Zdenku Karhanovi, kter˘ to pomohl zorganizovat a za‰títil seskok jako ﬁídící a Tomá‰i Panochovi z Letecké ‰koly v Roudnici nad Labem, kter˘ zajistil leteck˘
v˘sadek a krátkou letovou ukázku letounu OK-RUO 77 - AirLony Skylane. Dále pak Hasiãskému záchrannému sboru Polepy,
kter˘ je jiÏ stálicí na na‰ich dûtsk˘ch dnech, Pavlu Va‰kovi za
hudební doprovod a Obecnímu úﬁadu Polepy, bez jehoÏ finanãní pomoci bychom se neobe‰li.
No a pﬁedev‰ím díky vám v‰em milí sousedé a kamarádi, bez kter˘ch bychom to nemohli realizovat vlastû vÛbec. Bylo nám ctí a tû‰íme se na dal‰í akci.
Za Encohrátky z.s. Tomá‰ Velc
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Nov˘ ‰kolní rok 2022 / 2023
¤íká se, Ïe kdyÏ má ãlovûk co dûlat, ãas
ubíhá rychleji. Proto asi ani není divu, Ïe
prázdniny po mém prvním roce ve funkci ﬁeditelky na‰í polepské ‰koly mi utekly opravdu jako voda. Prázdniny b˘vají spojovány
s ãasem odpoãinku a zpomalení, pro nás to
v‰ak byl ãas pﬁipraven˘ pro rekonstrukci
prostor pro uãitele a pro vedení ‰koly. Ve
spolupráci s obecním úﬁadem jsme na jaﬁe
pﬁipravili projekt na revitalizaci sborovny
a ﬁeditelny a právû ãas prázdnin byl ãasem
realizace. Prostor b˘valé sborovny a ﬁeditelny byl spojen v jednu velkou místnost - budoucí prostornou sborovnu a ﬁeditelna byla
pﬁestûhována do prostor b˘valého kabinetu
pﬁírodopisu. V obou místnostech byla opravena elektroinstalace vãetnû nového osvûtlení, bylo krásnû vymalováno a hlavnû byl
nainstalován nov˘ nábytek vyroben˘ na
míru tak, aby byl efektivnû vyuÏit cel˘ prostor. Souãasnû s rekonstrukcí sborovny
a ﬁeditelny zároveÀ probíhala nutná plánovaná oprava podlahy v podchodu. PÛvodnû
se poãítalo s pouhou v˘mûnou lina, ale nakonec pan Kendík se sv˘mi spolupracovníky
musel neplánovanû celou ãást podlahy vybourat a vylít nové betony a podlahu natﬁít.
Spolu se stavebními pracemi v prvním patﬁe
si opravdu „mákli“ a moc jim touto cestou
dûkuji.
Revitalizace spoleãn˘ch prostor pro pedagogy a podlahou v suterénu to ale neskonãilo. Pan starosta zajistil ‰kole v˘mûnu termoregulaãních ventilÛ u v‰ech radiátorÛ
v budovû základní ‰koly a vûﬁte, Ïe jich tu
máme opravdu hodnû. Dal‰ím velk˘m stavebním zásahem byla kompletní v˘mûna radiátorÛ v tûlocviãnû. Staré radiátory bohuÏel nebyly schopné v ranních hodinách tûlocviãnu dostateãnû vytopit. Vûﬁím, Ïe nám

SBOROVNA

SUTERÉN

tyto úpravy pomÛÏou v úsporách energie
v dal‰í topné sezónû.
Bûhem v‰ech tûchto hlavních oprav pan
‰kolník spravoval rozvrzané Ïidle, mûnil tekoucí kohoutky a záchody, vymûÀoval ulámané kliãky u oken a vÛbec dával ‰kolu po
celém ‰kolním roce do poﬁádku. Paní uklízeãky se kvÛli bourání zdí i betonu a nekoneãnému stûhování nebo pﬁesouvání vûcí
a nábytku skoro nezastavily. Ve‰keré práce
ve ‰kole organizovala a korigovala paní hospodáﬁka Jana âervená. V‰echno fungovalo

jako namazan˘ stroj a v‰ichni mi dûlali sv˘m
pracovním nasazením velkou radost. Jen
díky jejich pﬁístupu se v‰e stihlo v termínu,
i kdyÏ to pár dní pﬁed zaãátkem ‰kolního
roku tak opravdu nevypadalo.
Ráda bych je‰tû zmínila dal‰í podstatnou
zmûnu, která doufám potû‰í hlavnû Ïáky.
Z nadace âlovûk v tísni se nám podaﬁilo získat darem 15 zánovních stolních poãítaãÛ, 7
notebookÛ a 2 monitory. Velk˘ dík také patﬁí
panu Jaromíru Koldovi, kter˘ ‰kole vûnoval
plnû funkãní server. Na‰e poãítaãová uãebna, která se zaãala vybavovat technikou

RADIÁTORY
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v roce 2014 jiÏ opravdu dosluhovala, vûãnû
nefunkãní staré poãítaãe neumoÏÀovaly
kvalitní v˘uku informatiky, a tak jsem opravdu vdûãná, Ïe od tohoto nového ‰kolního
roku bude moci paní uãitelka SoÀa Henschová zaãít uãit revidovanou informatiku na
mnohem lep‰ích a modernûj‰ích poãítaãích.
A jaké máme plány v nejbliÏ‰í dobû? Co
máme pro Ïáky naplánované? Hned v záﬁí
pojede 6. a 7. tﬁída do Mostu na divadelní
pﬁedstavení Mauglí a pár dní po nich 8. a 9.
tﬁída opût do Mostu na Sen noci svatoján-

ské. Paní uãitelka Dümontová pﬁipravila na
konec záﬁí celo‰kolní projekt na téma Pevnost Boyard. Pﬁipravené úkoly jsou opravdu
„vypeãené“, tak vûﬁím, Ïe Ïáci budou nad‰eni. Do funkce ‰kolní preventistky jsem
novû jmenovala paní uãitelku Mgr. Ivanu
Rackovou, která se chopila své nové funkce
odhodlanû a hned na mûsíc listopad pﬁipravila první pﬁedná‰ku pro Ïáky II. stupnû na
téma Rizika sociálních sítí. Dále nás urãitû
nemine Drakiáda ve ‰kolní druÏinû nebo
oslava Halloweenu pro první stupeÀ.

P¤IVÍTÁNÍ NOV¯CH PRV≈ÁâKÒ
Na ‰kolní rok 2022/23 jsme se jistû v‰ichni tû‰ili. To proto, Ïe jsme
pﬁivítali 19 nov˘ch ÏáãkÛ do 1. tﬁídy. Ve vyzdobeném stanu jsem zahájila nov˘ ‰kolní rok, dûti obdrÏely pamûtní list s medailí, paní ﬁeditelka dûtem pﬁedala „kouzelné tuÏky“, aby lehce psaly a poãítaly,
pan starosta s paní místostarostkou mûli pro dûti pﬁipravené krásné
hrneãky s triãkem. Po tomto úvodním pﬁivítání jsme se odebrali do 1.
tﬁídy, kde byla pro Ïáãky nachystána svaãinka z projektu „Mléko do
‰kol“. Zatímco si dûti zvykaly na lavice a hostily se, rodiãe dostali podrobné informace o chodu ‰kolní druÏiny od paní vychovatelky Gabriely My‰ákové.
V‰ichni doufáme, Ïe se prvÀáãkÛm bude ve ‰kole daﬁit a rodiãÛm
pﬁejeme hodnû sil pﬁi vstupu dûtí do nové Ïivotní etapy!
Mgr. Martina Chládková Policarová, tﬁídní uãitelka 1. tﬁídy

Na závûr mého pﬁíspûvku bych ráda podûkovala panu starostovi ZbyÀku Hodysovi,
paní místostarostce ZdeÀce Diniãové a celému zastupitelstvu za velkou podporu, které
se mi za celou dobu mého pÛsobení v polepské ‰kole dostávalo. Bez takovéto podpory bych nebyla schopná ‰kolu smûﬁovat
k cíli, kter˘ jsem si vytyãila. Je skvûlé vûdût,
Ïe v tom nejsem sama a Ïe se mám na koho
s dÛvûrou obracet. Mnohokrát dûkuji za
v‰echno.
Mgr. Kateﬁina Salavová, ﬁeditelka ‰koly

PODZIM VE ·KOLNÍ DRUÎINù
V záﬁí jsme pﬁivítali nové prvÀáãky ve ‰kolní druÏinû. Seznámili
jsme je s prostﬁedím ‰kolní druÏiny, jídelny, zahrady a víceúãelového hﬁi‰tû. Vûﬁíme, Ïe na‰im mal˘m prvÀáãkÛm se bude v druÏinû
líbit a budou ji rádi nav‰tûvovat. Bûhem ‰kolního roku pro dûti pﬁipravujeme rÛzné aktivity, sportovní akce nebo soutûÏe. Ve sv˘ch oddûleních zapojujeme dûti do v˘tvarn˘ch, pracovních, hudebních
a sportovních ãinností. Na v˘zdobû sv˘ch oddûlení se dûti podílejí
pod vedením paní vychovatelek. Nejen v rámci ‰kolní druÏiny v leto‰ním ‰kolním roce otevﬁeme od ﬁíjna zájmové krouÏky.
Dûti si jiÏ mohou vybírat, kter˘ krouÏek budou nav‰tûvovat. Letáãek s nabídkou krouÏkÛ je pﬁiloÏen.

Na závûr bych ráda podûkovala panu J. ·eborovi a paní J. Libertinové z Obecního úﬁadu za opravu podkladu u oblíbeného kolotoãe,
dûtem udûlala velkou radost a jeho pouÏívání bude bezpeãnûj‰í.
Katka Pekaﬁová, vedoucí ‰kolní druÏiny
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NOVÁ INFORMATIKA
V leto‰ním ‰kolním roce ‰kola zahájila v˘uku informatiky podle nov˘ch uãebních plánÛ. Novû se informatika vyuãuje jiÏ i ve 4. roãníku. Dále se zmûnil obsah v˘uky, dûti se budou vzdûlávat ve 4 oblastech: data a modelování, algoritmizace a programování, digitální
technologie a informaãní systémy.
V uãebnû informatiky do‰lo k inovacím. ·kola získala z nadace
âlovûk v tísni nové poãítaãe. Také jsme nav˘‰ili kapacitu poãítaãové
tﬁídy tak, aby kaÏd˘ Ïák mûl svÛj vlastní poãítaã a zprovoznili jsme
nov˘ server, kter˘ na‰e ‰kola dostala darem. V‰echna tato opatﬁení
zrychlí a zjednodu‰í práci ÏákÛ a pedagogÛ.
Pﬁeji ÏákÛm, aby se jim nová informatika líbila, roz‰íﬁila jim obzory a inspirovala je k dal‰ímu rozvoji.
Ing. Bc. SoÀa Henschová, uãitelka informatiky

V MATE¤SKÉ ·KOLE
Se‰li jsme se po prázdninách s na‰imi dûtmi, které nám doslova
rostou pﬁed oãima a pﬁivítali mezi sebou i úplnû nové kamarády.
Nûkteﬁí jsou poprvé odlouãeni od sv˘ch rodin a pomalu si zvykají na
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svou samostatnost mezi vrstevníky. Pﬁed‰koláãci si zase zvykají na
to, Ïe mají uÏ i nûjaké povinnosti.
Po cel˘ rok se budou seznamovat se zákonitostmi pﬁírody, v‰ímat
si okolního svûta, vztahÛ mezi lidmi, uãí se pravidlÛm spoleãného
souÏití, uãí se zkoumat a experimentovat. Ná‰ zku‰en˘ t˘m se snaÏí
dûtem tyto nové Ïivotní kroky co nejvíce zpﬁíjemnit jak v prostﬁedí vyzdoben˘ch tﬁíd pln˘ch hraãek a pomÛcek, tak pﬁi venkovních aktivitách. Máme k dispozici rozlehlou, pûknû upravenou zahradu s herními prvky urãen˘mi pro takto malé dûti. Dﬁívûj‰í pra‰nost eliminuje
kobercov˘ trávník, kter˘ je zavlaÏován a pravidelnû sestﬁíháván.
O údrÏbu celé zahrady se starají zamûstnanci obecního úﬁadu.
Zahrada je urãena pouze dûtem ze ‰kolky a prosíme, aby to respektovali v‰ichni obãané, které neodradí ani zamãená vrátka
a oplocení. Dochází pak k po‰kození vybavení a nepoﬁádku. Dûti se
v brzké dobû mohou tû‰it na rÛzné akce, jako cirkusové pﬁedstavení, divadla, hudebnû vzdûlávací poﬁady a podobnû.
Ve‰keré informace rodiãe najdou na webov˘ch stránkách mateﬁské ‰koly. Pﬁejeme si, aby se dûtem v na‰í mateﬁské ‰kole líbilo.
Za kolektiv M· M. Hutárová, vedoucí uãitelka

Události ha‰iãÛ Polepy v roce 2022
Od kvûtna do srpna tohoto roku na‰e jednotka zasahovala u 18 událostí. Jednalo se o záchranu
osoby v Polepech, technická pomoc - spadl˘ strom
u Encovan, poÏár trafostanice ve Vrutici, záchrana
osoby z vody - Ústûk, dopravní nehoda v obci
Horní Vysoké, 8 v˘jezdu k poÏáru národního parku
v Hﬁensku, 2x technická pomoc - spadl˘ strom
v Radouni, poÏár nízké budovy v Chodounech, poÏár stohu v ZáluÏí a likvidace nebezpeãného hmyzu v Polepech.
Kdybych mûl vypíchnout nûjaké zásahy, tak by to byly tyto dva.
První z nich je záchrana osoby pomocí automatizovaného defibrilátoru v Polepech. Jsme neskuteãnû ‰Èastni, Ïe se tato pﬁedlékaﬁská
pomoc povedla a mladá sleãna je po této kritické situaci v poﬁádku.
A druh˘ zásah, poÏár v národním parku âeském ·v˘carku, byl
(Pokraãování na následující stranû)
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nejvût‰í poÏár v historii âeska a ani tam
na‰e jednotka nechybûla. Byly to velmi nároãné zásahy v tûÏkém terénu a nebezpeãném prostﬁedí (kouﬁ, padající stromy), které
nám na druhou stranu pﬁinesly nové zku‰enosti a poznatky.
Díky nadaci Patriot podniku Mondi jsme
poﬁídili pûnotvorné zaﬁízení ProPak.
Ve‰keré na‰e dûní a novinky pravidelnû aktualizujeme na na‰ích webov˘ch
stránkách www.sdh-polepy.cz, facebooku a instagramovém úãtu.
Za JSDH, âestmír Mal˘

Mladí hasiãi pilnû trénovali celé dva mûsíce
V posledním zpravodaji jsme vás zvali na závody,
okresní kolo hry Plamen, které se konaly v Polepech
na konci kvûtna. Závod se nám opravdu vydaﬁil. Dûti
pilnû trénovaly celé dva mûsíce. Bûhem závodÛ sice
pár chybiãek udûlaly, ale to nevadí. Chybami se ãlovûk uãí. :) Na v‰echny dresy jsme si v‰ichni pﬁipevnili modré A, bûÏeli jsme v‰ichni pro Áju. Dali jsme do
toho v‰echno, hlavnû srdce. Mlad‰í a star‰í Ïáci závodili v 5 disciplínách (‰tafeta dvojic, ‰tafeta s pﬁekáÏkami CTIF, ‰tafeta 4 x 60 m,
poÏární útok CTIF a poÏární útok). Závod to byl opravdu napínav˘.
Mlad‰í Ïáci (·tûpánka Hábltová, Sonãí Henschová, Ellãa Harmanová, Mí‰a Vanûk, Adámek ·infelt, Julãa ·infeltová, Ondra Harman,
Claire Camargo, Maru‰ka Salavová) vybojovali nádherné 2. místo.
Star‰í Ïákynû (Venìas Malá, Verãa Slezáková, MáÀa Kárová, Dáda
Novotná a dûvãata z SDH Male‰ov - KáÈa, Aniãka, Laura, Darãa
a Aniãka) vybojovaly stﬁíbrnou medaili. Na‰i nejmlad‰í PLAMÍNCI
(Ája Kalousová, Matyá‰ek Bíly, Kaãenka Hollová, Adámek Ringelhán, Fanásek Hensch, Mí‰a Libertin, Eli‰ka Hábltová a Zuzanka
VaÀková) získali ZLATO.

Dûti se také zapojily do soutûÏe PoÏární ochrana oãima dûti, v kategorii malování se dûti v okresním kole umístily na krásn˘ch místech. M1 - Mí‰a Libertin - 2. místo, M2 - Zuzanka VaÀková - 1. místo,
M2 - Eli‰ka Hábltová - 3. místo, Z·2 - Maru‰ka Salavová - 2. místo,
Z·2 - ·tûpánka Hábltová - 3. místo, Z·4 - Venìas Malá - 1. místo,
Z·4 - Dáda Novotná - 2. místo a Z·4 - Andûlka Masáková - 3. místo.
29. kvûtna jsme se zúãastnili závodu TFA v Kﬁe‰icích - kaÏd˘ závodník soutûÏil sám za sebe, rozdûlen do sv˘ch kategorií. Vyjeli
jsme s 10 dûtmi. Tento závod jsme absolvovali úplnû poprvé. Sonãí
Henschová 2. místo, Dorinka Novotná 8. místo, Maru‰ka Salavová
4. místo, Honzik Sviantek 3. místo, Julinka ·infeltová 9. místo, Claire Camargo 7. místo, Venìas Malá 7. místo, Verãa Slezáková 4.
místo, MáÀa Kárová 6. místo a Dáda Novotná 10. místo. Gratulujeme v‰em závodníkÛm.
Dûkujeme dûtem za úÏasnou prezentaci a za krásné umístûní.
Jsme na nû opravdu py‰ní a uÏ se moc tû‰íme na dal‰í závody. Ty
nás ãekají zase na podzim. Také velké díky patﬁí v‰em vedoucím,
kteﬁí se ve svém volném ãase dûtem vûnují.
Na zaãátku ãervna jsme hasiãsk˘m dûtem pﬁipravili dûtsk˘ den,
(Pokraãování na následující stranû)
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kter˘ se táhnul v duchu blázniv˘ch kost˘mÛ. Dûti soutûÏily a získávaly lísteãky, za které si nakupovaly u klukÛ v krámku odmûny. Na
závûr krouÏku dostaly dﬁevûné vû‰áky na medaile.
První pátek v ãervnu jsme s dûtmi pﬁespali v hasiãárnû. Respektive za hasiãárnou ve stanech. Opékali jsme si, hráli hry, zpívali
u ohnû. Prostû prima veãer. V noci nám sice zaãalo pr‰et, ale to
nám vÛbec nevadilo. Ráno uÏ zase svítilo sluníãko. Dûkujeme maminkám za sladkou snídani v podobû buchet. Také Z· Polepy za zapÛjãení pﬁenosného ohni‰tû.
Bûhem ãervnov˘ch krouÏkÛ jsme mûli exkurzi v hasiãárnû, svezli jsme se v hasiãsk˘ch autech, vyzkou‰eli jsme si ha‰ení, zdravovûdu a podívali jsme se do ‰aten. Bylo to moc pouãené. Dûkujeme
„klukÛm“ z jednotky za vyãerpávající informace. Také nás ãekal
krouÏek, pﬁi kterém jsme se klouzali na vodní skluzavce, hráli vodní
hry, koupali se a dovádûli s vodou.
Poslední krouÏek pﬁed koncem prázdnin uÏ tradiãnû patﬁil dûtem
a rodiãÛm. Bûhem krouÏku si i rodiãe mohli vyzkou‰et poÏární útok.
Byla to velká legrace. Pan starosta Hodys a paní místostarostka Diniãová pﬁinesli dûtem odmûny v podobû sladk˘ch melounÛ. Moc dûkujeme.
Je‰tû jednou moc dûkujeme dûtem, rodiãÛm, klukÛm z jednotky
a sponzorÛm.
vedoucí MH Polepy
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, z.s.
Milí ãtenáﬁi zpravodaje, horké léto ustupuje létu babímu a my se opût setkáváme nad
nov˘m vydáním Polepského zpravodaje.
Pojìme si tedy uplynulé dny pﬁipomenout.
Je‰tû neÏ skonãily ‰kolní povinnosti a zaãaly touÏebnû oãekávané prázdniny, oslavili jsme 11. 6. 2022 v parku u fotbalového
hﬁi‰tû v Polepech Dûtsk˘ den.
Obãerstvení, skákací hrad, doprovodné
soutûÏe ..... Ale jako hlavní, jsme si pro dûti
pﬁipravili slosovatelné soutûÏní karty, do kter˘ch po absolvování znám˘ch i ménû znám˘ch disciplín dostaly razítko a drobnou
sladkost. Po splnûní v‰ech úkolÛ se z karty
odtrhl soutûÏní kupón, pﬁidal se do osudí
a dûti si kartu uschovaly. Kdo byl ‰ikovn˘,
mohl získat i dal‰í soutûÏní kartu a zv˘‰it tak
své ‰ance na v˘hru.
Ze v‰ech odevzdan˘ch kupónÛ bylo vylosováno celkem 5 v˘hercÛ. KaÏdé dítû dostalo ply‰áka a krásn˘ barevn˘ pennyboard.
Nechybûla ani pûna, stejnû tak jako vodní
balónková bitva.
Druhá polovina srpna patﬁí jiÏ tradiãnû
Letnímu posezení s hudbou pro seniory,
jen tentokrát se v˘jimeãnû konalo v nedûli,
14. 8. 2022. Opût jsme mûli pro kaÏdého náv‰tûvníka pﬁipraven˘ mal˘ dáreãek a drobné
obãerstvení. Velice nás potû‰ilo, Ïe i pﬁes
opravdu vysoké teploty, jaké v prÛbûhu léta
panovaly, jsme se se‰li v tak hojném poãtu!
Ve‰keré bliÏ‰í informace o nadcházejících
akcích najdete na na‰ich webov˘ch stránkách www.polepacek.cz, na na‰em facebookovém profilu ãi na plakátech ve va‰ich obcích.
Tû‰íme se na Vás.
Vá‰ Polepáãek
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Volby 2022

padn˘ch tiskov˘ch chybách jsou zveﬁejnûny
ve volební místnosti.

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve
dvou dnech, v pátek 23. záﬁí 2022 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. záﬁí
2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

INFORMACE O VZDÁNÍ SE
A ODVOLÁNÍ KANDIDÁTA
Ve volební místnosti se zveﬁejÀují informace o pﬁípadném vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidáta (pokud registraãní úﬁad
obdrÏel prohlá‰ení do 48 hodin pﬁed zahájením voleb). Pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ voleb
se k hlasÛm odevzdan˘m pro takového
kandidáta nepﬁihlíÏí.

Hlasování probíhá pouze ve dnech
voleb ve volebních místnostech
âeské republiky.
VOLIâEM JE
■ státní obãan âR, kter˘ nejpozdûji 24. záﬁí
2022 dovr‰í 18 let a má v obci trval˘
pobyt,
■ obãan jiného ãlenského státu EU, kter˘
nejpozdûji 24. záﬁí 2022 dovr‰í 18 let, má
v obci trval˘ nebo registrovan˘ pﬁechodn˘ pobyt a poÏádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voliãÛ.
HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek mÛÏe b˘t vyti‰tûn
oboustrannû. V takovém pﬁípadû je v zápatí uveden text „Pokraãování na druhé
stranû“.
Údaj o ãlenství jednotliv˘ch kandidátÛ
v politick˘ch stranách nebo politick˘ch hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Poﬁadové ãíslo kandidáta, kter˘ byl pﬁi registraci ‰krtnut, zÛstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Volby do zastupitelstev obcí se konají spoleãnû s volbami do Senátu
Parlamentu âeské republiky. Úﬁední
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevnû
odli‰eny. Hlasovací lístek a úﬁední
obálka pro volby do zastupitelstev
obcí jsou barvy ‰edé, hlasovací lístky a úﬁední obálka pro volby do Senátu jsou barvy Ïluté.
Hlasovací lístky obdrÏí voliãi nejpozdûji 3
dny pﬁede dnem voleb (20. záﬁí 2022).
Vzorov˘ hlasovací lístek a informace o pﬁí-

PROKÁZÁNÍ TOTOÎNOSTI
Voliã musí ve volební místnosti prokázat
svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
■ platn˘m obãansk˘m prÛkazem,
■ platn˘m cestovním pasem âeské republiky,
■ jde-li o cizince, prÛkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o pﬁechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvûdãením o registraci).
NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost
a státní obãanství potﬁebn˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno.
PRÒBùH HLASOVÁNÍ
Voliã obdrÏí od okrskové volební komise
prázdnou úﬁední obálku opatﬁenou úﬁedním
razítkem. Na poÏádání mu komise vydá
i hlasovací lístek.
KAÎD¯ VOLIâ HLASUJE OSOBNù,
ZASTOUPENÍ NENÍ P¤ÍPUSTNÉ.
S úﬁední obálkou a hlasovacím lístkem
vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû
hlasovacích lístkÛ. Poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t zvolen v dané obci,
je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním
z uveden˘ch zpÛsobÛ:
1. Oznaãit kﬁíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví
sloupce pﬁed názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátÛm této volební strany v po-

ﬁadí dle hlasovacího lístku v poãtu, kolik
ãlenÛ zastupitelstva obce má b˘t voleno.
2. Oznaãit v rámeãcích pﬁed jmény kandidátÛ kﬁíÏkem toho kandidáta, pro kterého
voliã hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejv˘‰e lze oznaãit tolik kandidátÛ,
kolik ãlenÛ zastupitelstva obce má b˘t
zvoleno.
3. Kombinovat oba zpÛsoby a oznaãit kﬁíÏkem jednu volební stranu a dále v rámeãku pﬁed jménem kandidáta dal‰í kandidáty z libovoln˘ch ostatních volebních stran.
V tomto pﬁípadû je dán hlas jednotlivû
oznaãen˘m kandidátÛm. Z oznaãené volební strany je dán hlas podle poﬁadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá do poãtu volen˘ch ãlenÛ
zastupitelstva.
Pokud voliã oznaãí kﬁíÏkem volební stranu, neoznaãuje jiÏ v této volební stranû konkrétní kandidáty. K oznaãení kandidátÛ
u této volební strany se v takovém pﬁípadû nepﬁihlíÏí.
Voliã musí dbát na to, aby do úﬁední
obálky vloÏil pouze jeden hlasovací
lístek, jinak je hlas voliãe neplatn˘.
Pﬁi soubûhu voleb musí b˘t hlasovací lístek vloÏen do úﬁední obálky téÏe
barvy, jinak je hlas voliãe neplatn˘.
Neplatné jsou rovnûÏ hlasovací lístky,
které nejsou na pﬁedepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou pﬁetrÏené, a hlasovací lístky, které nejsou vloÏeny do úﬁední
obálky.
Voliã hlasuje tak, Ïe úﬁední obálku s vybran˘m hlasovacím lístkem vloÏí pﬁed okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voliãem, kter˘ nemÛÏe upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu, nemÛÏe ãíst
nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru pro úpravu
hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, ne
v‰ak ãlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nûho upravit a vloÏit do úﬁední
obálky, popﬁípadû i úﬁední obálku vloÏit do
volební schránky.

V kádru FK Polepy skonãili zku‰ení fotbalisté
Fotbalov˘ t˘m dospûl˘ch
FK Polepy zaãal sezonu
2022 - 2023 ve III. tﬁídû
okresu Litomûﬁice. LoÀskou ukonãili po ãtyﬁiadvaceti zápasech na desáté pﬁíãce tﬁináctiãlenné tabulky.
Ani do nového roãníku nevstupovali polep‰tí fotbalisté jako favorité. V kádru skonãili zku‰ení fotbalisté Tomá‰ Gorol (pﬁestup
TJ DobﬁíÀ) a Petr Matu‰ka (pﬁestup Velké
Îernoseky) do Cítova ode‰el stﬁedopolaﬁ
Matûj Hrdliãka. Pﬁestup do SK Roudnice definitivnû zpeãetil Jan Grepl. Do Kﬁe‰ic pak
pﬁestoupil mlad˘ brankáﬁ Luká‰ Smejkal.
Dlouhodobé zdravotní problémy ze hry vyﬁadily i Kry‰tofa Matu‰ku.

Do kádru pﬁi‰li Petr Vesel˘ a Martin Stejskal z nedalek˘ch Záhoﬁan, do Polep se po
nûkolikaleté odmlce vrátili zku‰ení hráãi Jan
Fibich a Tomá‰ Bûloubek. Po dlouhém zranûní by se mûl do hry zapojit i obránce Michal Pengl.
„V sezonû budeme stavût na osvûdãen˘ch hráãích, kteﬁí v Polepech pÛsobí ﬁadu
let. Kádr se nám zase oproti loÀsk˘m rokÛm
trochu zmûnil. Je pomûrnû úzk˘, pﬁivítali bychom tak klidnû a rádi nové hráãe do na‰ich
ﬁad,“ ﬁekl pﬁedsedka klubu Stanislav Kovárna.
V letní pauze nestihli hráãi Polep ani
jedno pﬁátelské utkání. Do mistrovsk˘ch zápasÛ tak skoãili zostra. První duel vyhráli
doma proti Klenãi 2:1, ve druhém kole (dal‰í

se hrála po uzávûrce vydání) prohráli fotbalisté Polep v Du‰níkách s místní rezervou
0:5.
Tﬁetí tﬁída má opût ãtrnáct úãastníkÛ, mezi
favority soutûÏe budou urãitû patﬁit celky
Bechlína, Vûdomic, Travãic a M‰en˘ch
Lázní. „Budeme rádi za klidn˘ stﬁed tabulky.
Urãitû bychom nechtûli mít problémy se záchranou v soutûÏi,“ odkryl plány do leto‰ní
sezony Stanislav Kovárna.
Hracím dnem polepského klubu jsou nedûle. V ﬁíjnu budou FK Polepy doma hostit
Stra‰kov - Vodochody (9. 10., 16. hod.),
Pﬁedonín (23. 10., 11:30 h.) a v listopadu
v derby Lounky - Chodouny (6. 11., 11:00 h.).
Stanislav Kovárna,
pﬁedseda klubu
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Termíny a typy v˘vozÛ sbûrn˘ch nádob na komunální
odpad pro zimní období 2022-2023 pro obec Polepy

Specifikace
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