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PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTKY OBCE POLEPY
VáÏení a milí spoluobãané,
vítáme Vás na stránkách dal‰ího vydání
na‰eho
oblíbeného
POLEPSKÉHO
ZPRAVODAJE.
Hned v úvodu pﬁijmûte pﬁání klidn˘ch
a pohodov˘ch dnÛ nadcházejícího podzimu,
hlavnû pevné zdraví, radost a veselou mysl.
Jistû jste plni oãekávání, s ãím Vás
v dne‰ním ãtení seznámíme, co nového se
dozvíte o dûní v obcích a také, co v‰e pﬁipravují zastupitelé obce.
Prioritou obce bylo schválení Ïádosti
o dotaci: V˘zva 9/2019 V˘sadba stromÛ
v rámci Národního programu Îivotního
prostﬁedí - zakládání a obnova ploch zelenû.
JiÏ v minulém vydání zpravodaje jsme se
zmínili o pﬁipravované akci, která je podpoﬁena dotací a to: SníÏení energetické nároãnosti a stavební úpravy Kulturního domu
v obci Polepy. Stavební úpravy probíhají
v plném proudu, v˘mûna plynov˘ch kotlÛ za
zcela nové je jiÏ dokonãena. Dále pokraãují
stavební práce a samotné zastﬁe‰ení kulturního domu. Cílem tohoto projektu je revitalizovat dotãenou stavbu tak, aby do‰lo ke
zlep‰ení tepelnû izolaãních parametrÛ
a k celkovému sníÏení energetické nároãnosti budovy.
Dal‰ím cílem je modernizovat budovu
v interní environmentální, ale souãasnû
i ekonomické udrÏitelnosti. V dÛsledku stavebních úprav také oãekáváme zlep‰ení izolaãních parametrÛ stavby a sníÏení provozních nákladÛ. Nezapomnûli jsme ani na balkon v KD, kde bude nové vybavení stolÛ,
Ïidlí i nové linoleum. Také jsme poÏádali
o dotaci ze Státního zemûdûlského intervenãního fondu na vybavení kulturního
domu, tj. dodávka a instalace kompletních
jevi‰tních technologií - zadní v˘kryt a opona

PrÛbûh opravy

s elektrick˘m pohonem. Dále je pﬁedmûtem
zakázky dodávka a instalace kompletního
ozvuãení celého prostoru, tj. hlavní sál, pﬁísálí, boãní a pﬁední balkon. KaÏdou ze zón
bude moÏné samostatnû ovládat. KdyÏ to
celé shrneme, budeme mít „skoro nov˘“ kulturní dÛm a uÏ si mÛÏeme jen pﬁát, abychom
jej plnû vyuÏívali a tû‰ili se na spoleãné kulturní akce.

U dotací je‰tû chvíli zÛstaneme. Ústeck˘
kraj vyhlásil: Program pro podporu odpadového hospodáﬁství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 aÏ 2025. Obec Polepy zaÏádala o dotaãní titul ã. 5: Oddûlen˘ sbûr biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ projekt: Vybavení domácností kompostéry
v obci Polepy. Byli jste to právû Vy, kdo jste
(Pokraãování na následující stranû)

Opravená kapliãka v obci Libínky

dali podnût k podání Ïádosti o dotaci. Zatím
se celkem pﬁihlásilo 60 ÏadatelÛ o domácí
kompostéry, které budou v majetku obce
Polepy a jejich vyuÏití bude pro obyvatele
zcela zdarma.
Dal‰ím projektem, kter˘ je také podpoﬁen
Ústeck˘m krajem je: Poﬁízení ãelního nakladaãe pro manipulaci s odpady v obci Polepy. Cílem projektu je poﬁízení nakladaãe pro
úãely svozu a manipulace vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu pro obec Polepy
a její místní ãásti. Realizací projektu dojde
k poﬁízení nakladaãe, k usnadnûní lidské
práce a celkovému zefektivnûní tﬁídûní odpadÛ. Poﬁízen˘ ãelní nakladaã bude vyuÏíván k pﬁevozu a manipulaci váhou tûÏ‰ích
forem odpadÛ. Stejnû tak ale zefektivní práci
s lehk˘m odpadem, a to pﬁedev‰ím s ohledem na tﬁídûní, vynaloÏen˘ ãas a prostorovou kapacitu sbûrného dvora. Nyní jiÏ ãekáme na rozhodnutí, zda budou oba dva tituly
úspû‰nû schváleny a podpoﬁeny.
U techniky je‰tû chvíli zÛstaneme. Obec
Polepy v jarních mûsících zakoupila drtiã
a mulãovaã s ramenem na sekání trávy,
kter˘ plnû vyuÏívají zamûstnanci obce Polepy a vûﬁíme, Ïe tato technika alespoÀ trochu
usnadnila lidskou práci.
V obci Okna na návsi se po del‰ím úskalí
ve spolupráci s JSDH Polepy podaﬁilo odstranit a pﬁesunout poÏární hlásiã, kter˘ byl
nevhodnû umístûn pﬁímo na kapli v obci.
Nyní je pﬁesunut na sloup a mÛÏe vykonávat
svÛj úãel.
Jistû jste si v‰imli opravené kapliãky
v obci Libínky (v zatáãce) - na fotografiích na
titulní stranû zpravodaje. Zatím probûhla
první etapa stavebních úprav, dal‰í je plánována v jarních mûsících r. 2022. Podûkování

patﬁí p. Kube‰ovi a spol. Také tento projekt
byl podpoﬁen Ústeck˘m krajem.
S nov˘ ‰kolním rokem, nové informace
ze ‰kolního prostﬁedí.
Zastupitelstvo obce Polepy vzalo na vûdomí vzdání se funkce ﬁeditele Základní
‰koly a Mateﬁské ‰koly Mgr. Pavla Markvarta a ukonãení jeho pracovního pomûru dohodou ke dni 31. 07. 2021. Zastupitelstvo
také schválilo jmenování Mgr. Kateﬁiny Salavové do funkce ﬁeditelky Základní ‰koly
a Mateﬁské ‰koly Polepy ke dni 27. 08. 2021
na základû v˘sledku ﬁádnû probûhlého v˘bûrového ﬁízení.
Dne 1. záﬁí 2021 vítala Z· a M· své Ïáky
zcela nová, barevnû vymalovaná ‰kola. Malíﬁi se postarali o estetick˘ a pﬁíjemn˘ vzhled
tﬁíd, chodeb, vstupních prostor. Jejich malíﬁsk˘ um uvítali také na‰i nejmen‰í v M·. Postupnû bylo vymûnûno staré linoleum za
nové, bylo zabudováno nové osvûtlení,
které nejvíce uvítaly paní uãitelky. V‰em pracovníkÛm a firmám patﬁí velké podûkování,
také paním uklízeãkám, které mûly práci
s úklidem opravdu hodnû.
Dne 1. 9. 2021 vedení obce Polepy slavnostnû pﬁivítalo 15 prvÀáãkÛ spolu s novou
paní ﬁeditelkou. Slavnostní pﬁivítání tentokráte probûhlo v areálu ‰koly pod vyzdoben˘m stanem. Paní ﬁeditelka se pﬁedstavila
rodiãÛm, seznámila se s nov˘mi prvÀáãky.
Noví Ïáãci si odnesli dárek a kytiãku, poté
se odebrali s paní uãitelkou do 1. tﬁídy. Pﬁi
této pﬁíleÏitosti pﬁejeme celému pedagogickému sboru, v‰em zamûstnancÛm ‰koly
a hlavnû dûtem v mateﬁské ‰kole a ÏákÛm
‰koly hodnû úspûchÛ, píle, radosti a trpûlivosti. Pevnû vûﬁíme, Ïe do na‰í ‰koly budou

dûti chodit rády a budou spolu s pedagogick˘m sborem spokojeni.
Zastupitelé spolu s firmou Avajo Advisory
s. r. o., se sídlem Mostecká 52/6, Malá Strana, Praha 1, plánují projekt „Vybudování
a rozvoj infrastruktury Základní ‰koly Polepy“. Cílem projektu bude vybudování bezbariérového vstupu, vybudování nov˘ch uãeben z pÛdních prostor, instalaci kvalitní rekuperaãní jednotky zaji‰Èující neustále ãerstv˘ vzduch a vût‰í komfort pﬁi v˘uce.
V mûsíci ﬁíjnu 2021 zaãnou práce na havarijním stavu stﬁechy nad budovou 1. stupnû a ‰kolní jídelny základní ‰koly. Celkovou
opravu provede firma S pro S cz, spol. s. r.
o., sídlo OkruÏní ã. p. 385, Bohu‰ovice nad
Ohﬁí, která splnila podmínky ﬁádného v˘bûrového ﬁízení. Dojde k v˘mûnû stﬁe‰ní krytiny a klempíﬁsk˘ch prvkÛ. Tento projekt nebyl
podpoﬁen Ministerstvem financí âR a bude
hrazen z prostﬁedkÛ obce Polepy.
Je nám velmi líto, Ïe Ministerstvo zemûdûlství nepodpoﬁilo projekt: Podpora opatﬁení na rybnících a mal˘ch vodních nádrÏí ve
vlastnictví obcí - 2. etapa, akce: Encovany rekonstrukce malé vodní nádrÏe. MZE oznámilo, Ïe alokace vyãlenûna pro II. v˘zvu je
jiÏ naplnûna, proto nebyla Ïádost obce Polepy pﬁijata. Celá dokumentace k této akci je
nyní pﬁipravena k podání v rámci navazujících v˘zev, které budou vyhlá‰eny dle aktuálních moÏností státního rozpoãtu.
A nyní nûkolik slov
o dotaãních v˘zvách a akcích.
Zastupitelstvo obce pﬁipravuje projekty
pro Státní fond dopravní infrastruktury
a ostatní opravy:
(Pokraãování na následující stranû)

Mateﬁská ‰kola Polepy - provedené práce o prázdninách
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Stavební úpravy: Kulturní dÛm Polepy
A) pﬁechod pro chodce od Obecního úﬁadu Polepy smûrem na
náves
B) zpomalovací ostrÛvky v obci Okna a v obci Polepy
C) pﬁipravuje se studie „Vybudování chodníkov˘ch ploch v obci Libínky“, kdy se tímto vyﬁe‰í bezpeãnost chodcÛ v obci
D) osazení dopravního znaãení na vjezdech do obcí Hru‰ovany,
Polepy, Okna
E) stavební úpravy brány vedle Zámku v obci Encovany
F) úprava ãásti krajnice na návsi v Encovanech (vybudování odtoku vody, která teãe pﬁes vozovku)
G) podzimní úklid ve v‰ech spádov˘ch obcích
Dne‰ní podûkování patﬁí ‰ikovn˘m lidiãkám v obci Hru‰ovany,
kteﬁí vlastními silami vybudovali workoutové hﬁi‰tû u b˘valé vodárny. Pﬁejeme v‰em uÏivatelÛm hodnû sil a sportovních úspûchÛ. DÛleÏitou podmínkou je také to, aby obãané obce i pﬁespolní náv‰tûvníci dodrÏovali bezpeãnostní a hygienické pﬁedpisy pﬁi vyuÏívání
hﬁi‰tû. Proto je prosbou vedení obce, aby mlad‰í roãníky neniãily
sportovní zaﬁízení, prvky dûtsk˘ch hﬁi‰È, vybavení parku v Polepech,
obecní majetek pﬁilehl˘ch obcí. Tímto naváÏi na rÛznorodou práci
zamûstnancÛ obce Polepy, která je velmi ãasto nároãná a tûÏká. Je
to jejich zásluha, Ïe máme ãisté obce, posekaná a udrÏovaná dûtská hﬁi‰tû, obecní pozemky, záhony s kvûtinami ãi rozkvetl˘mi keﬁi
a mnoho dal‰ího. Dûkujeme Vám, Va‰í práce si velmi váÏíme,
pevnû doufáme, Ïe i obãané na‰ich obcí sdílí stejné stanovisko.
V nadcházejících podzimních a zimních mûsících bude probíhat,
tak jako kaÏd˘ rok, úklid obecních komunikací. Proto Ïádáme ﬁidiãe
osobních vozÛ, aby neparkovali na zmínûn˘ch komunikacích, ale
vyuÏili sv˘ch dvorÛ a pozemkÛ k parkování. ZamûstnancÛm obce
tím umoÏníte klidn˘ prÛjezd s úklidov˘m vozem a bezpeãnou dobﬁe
vykonanou práci.

Oprava havarijního stavu stﬁechy budovy 1. stupnû základní ‰koly

A co na závûr?
Jedno velké pﬁání... a jaké?
Abychom byli v‰ichni zdrávi, mohli se setkat na oblíben˘ch vánoãních akcích, které máme tak moc rádi. Pﬁejme si, aby covidová
opatﬁení opût neomezila ná‰ osobní a pracovní Ïivot a kdyby, drÏme
spolu jako pﬁi pﬁekonávání minulé pandemie. Pﬁejme nám v‰em
pevné zdraví, pracovní úspûchy a co nejvíce dnÛ proÏit˘ch v kruhu
sv˘ch nejbliÏ‰ích a pﬁátel.
Ze srdce pﬁejí Zbynûk Hodys + ZdeÀka Diniãová
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
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Encohrátky po roãní pauze opût v ãinnosti
DùTSK¯ DEN
Po roãní nucené pauze jsme mûli opût moÏnost se spoleãnû sejít
a uÏít si trochu zábavy.
V sobotu 19.6. 2021 se uskuteãnil jiÏ ‰est˘ roãník dûtského dne
a pﬁesto, Ïe na pﬁípravy toho leto‰ního roãníku byl pouze t˘den
a i pﬁes to, Ïe teploty pﬁes den atakovali tropick˘ch 36°C, si dûti svÛj
den poﬁádnû uÏili.
Celé odpoledne se neslo v duchu Encovanského osmiboje, ve
kterém dûti soutûÏili v disciplínách jako vodní slalom, lukostﬁelba,
golf, stﬁelba na hokejovou a fotbalovou bránu, ‰ipky, pﬁekáÏkov˘
bûh a ping pong. Na kaÏdém stanovi‰ti dostali sladkou odmûnu
a také pátrali po indicii, která je dovedla k vylu‰tûní tajenky. Vylu‰tûná tajenka byla klíãem ke kouzelnému ko‰íku, kter˘ ukr˘val spoustu zajímav˘ch cen. Hlavního programu se zúãastnil také Hasiãsk˘
záchrann˘ sbor z Polep, kter˘ pﬁedvedl svou moderní techniku
a v závûru pak dûtem vytvoﬁil oblíbenou pûnovou party.
Aby si zábavu uÏili i rodiãe, pozdûji odpoledne se uskuteãnil první
roãník Encovanského turnaje o zlat˘ pohár v Pétanque.
Jeho majitelé se zaslouÏenû stali Pavel Ran‰ a Michaela JÛnová, kteﬁí zvítûzili v kaÏdé skupinû.

Dovolte mi touto cestou podûkovat vám v‰em, kteﬁí jste se na akci
podíleli a i pﬁes tropické teploty, jste pomohli s jeho realizací. Rád
bych také podûkoval Hasiãskému záchrannému sboru z Polep,
kter˘ je nedílnou souãástí této akce, obci Polepy, která nás finanãnû
podporuje, spoleãnosti Blacksheep Bar z Ústí nad Labem, která
vûnovala slevu 50% na v˘ãepní pivo a Pavlu Va‰kovi z Roudnice
nad Labem, kter˘ zapÛjãil ozvuãení.
Za Encohrátky Iveta Denková a Tomá‰ Velc

POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
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V Encovanech se pálily ãarodûjnice

PÁLENÍ âARODùJNIC
PÒVOD, HISTORIE A SOUâASNOST
V noci z 30. dubna na 1. kvûtna nás kaÏd˘
rok ãeká pálení ãarodûjnic coÏ je lidov˘ zvyk
spojen˘ s pálením ohÀÛ a a ochranou pﬁed
neãist˘mi silami. Jedná se o star˘ pohansk˘
svátek. V minulosti patﬁila filipojakubská noc
mezi noci, kdy pr˘ zlé a neãisté síly vládly
vût‰í mocí neÏ kdy jindy. Lidé vûﬁili, Ïe této
noci v povûtﬁí poletuje spousta ãarodûjnic,
letících na sabat. Proto se této noci také ﬁíká

„noc ãarodûjnic“. âarodûjnice se pﬁed noãním shromáÏdûním, potíraly magick˘mi
mastmi, aby dokázaly na sv˘ch ko‰Èatech
vzlétnout a posílily své magické schopnosti.
Sabat se konal nejãastûji o úplÀku pﬁesnû
o pÛlnoci filipojakubské noci. âarodûjnice se
scházely na horách, skalách nebo pust˘ch
místech. Na setkání se ãasto mûnily v rÛzná
zvíﬁata.
Posláním sabatu bylo pﬁedstavit ìáblovi,
kter˘ setkání pﬁedsedal v podobû polokozla-

poloãlovûka, poslání kaÏdé ãarodûjnice, dát
jim nové úkoly, pﬁedstavit novou ãlenku
a udûlat s ní pﬁípadnû vstupní rituál. Na sletu
v‰echny úãastnice tancovaly, zpívaly, nûkdy
i nahé, skákaly pﬁes oheÀ i do nûj nebo i rituálnû obûtovaly.
Dnes uÏ se z „pálení ãarodûjnic“ stala pﬁedev‰ím spoleãenská událost, kde se sejdou
dûti i dospûlí a místo ochrany pﬁed temn˘mi
silami se jedná spí‰e o vítání jara a oslavu
konce zimy.

PrÛbûÏn˘ report z v˘stavby hﬁi‰tû v Hru‰ovanech

Na místû jsou basketbalov˘ ko‰, pingpongov˘ stÛl, ribstole
a v pondûlí jsme dokonãili dal‰í ãást - trampolínu.
Dle návodu v˘robce to pÛvodnû vypadalo na jednodenní akci, ale
kdyÏ jsme dali hlavy dohromady, usoudili jsme, Ïe instalace na pouhou zem nebude to pravé a cel˘ proces si trochu zkomplikovali.
Vnitﬁní prostor je vyloÏen fólií proti plevelu a ohraniãen deskami proti

sesuvu pÛdy dovnitﬁ. Trampolínu jsme usadili na patky, podloÏili gumov˘mi podloÏkami a pro jistotu ji pﬁi‰roubovali, aby jí nûkdo neodnesl. Dokoupil jsem samolepky se zákazem vstupu v obuvi a nyní
uÏ máme od‰krtnutou dal‰í poloÏku. T˘m brigádníkÛ se stabilizoval,
samozﬁejmû zmen‰il, ale to nás nezastaví. Z celého prÛbûhu prací
mám fotodokumentaci, dnes posílám jen finále.
Vít Hrzán
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
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Informace ze základní a mateﬁské ‰koly
ZAHÁJENÍ NOVÉHO ·KOLNÍHO ROKU
Nov˘ ‰kolní rok 2021/2022 zaãal opravdu novû nejen pro mû, ale
doufám, Ïe se mnou i pro celou ‰kolu. Dne 27. 8. 2021 jsem byla na
základû konkurzu jmenována na pozici ﬁeditelky polepské ‰koly.
Ráda bych prostﬁednictvím polepského zpravodaje seznámila veﬁejnost s aktivitami, které ‰kola jiÏ staãila podniknout ãi které nás
v nejbliÏ‰ím období ãekají. Akce ‰koly organizují jednotliví pedagogové, proto se k nim vyjádﬁí sami. Za sebe bych ráda zmínila slavnostní pﬁivítání prvÀáãkÛ, které se konalo tradiãnû hned 1. záﬁí, letos
v‰ak netradiãnû venku, pod stanem za ‰kolou. Pan starosta Zbynûk
Hodys, paní uãitelka první tﬁídy Mgr. Lenka Sluková i já jsme prvÀáãky pﬁivítali, rozdali jsme drobné dárky a od obce Polepy dûti dostaly krásná triãka. Pevnû vûﬁím, Ïe po dvou letech tyto prvÀáãky
nezastihne koronavirov˘ lockdown a stráví cel˘ ‰kolní rok ve ‰kolních lavicích.
Celé záﬁí bylo krásné poãasí, a tak stan, kter˘ byl postaven venku
jako venkovní tﬁída, byl vyuÏíván nejen pro v˘uku, ale i odpolední
‰kolní druÏina zde na‰la své útoãi‰tû. Dûti si na venkovní vyuãování velice rychle zvykly a myslím, Ïe tuto zmûnu pﬁivítaly s radostí.
Byla bych ráda, aby se tento prostor stal neopomíjenou souãástí
‰koly a po té, co bude na zimu uklizen, se na nûj budeme tû‰it opût
na jaﬁe, aÏ nám ho zamûstnanci obce Polepy opût postaví.
Ráda bych také informovala veﬁejnost, Ïe díky odborné kvalifikaci paní uãitelky Mgr. Radky Kulí‰kové jako speciální pedagoÏky jsme
mohli otevﬁít v tomto roce nov˘ pﬁedmût speciálnû pedagogické
péãe. Jedná se v˘uku, ve které jsou vybraní Ïáci douãováni pod vedením speciálního pedagoga, kter˘ se mÛÏe plnû vûnovat jejich individuálním potﬁebám. Jsem velice ráda, Ïe se nám tato speciální
tﬁída podaﬁila otevﬁít.
Nejen douãování dûtí se speciálními vzdûlávacími potﬁebami se
od ﬁíjna na na‰í ‰kole rozjelo. Polepská ‰kola se také zapojila do
Národního plánu douãování, programu M·MT, kter˘ má vyrovnat
rozdíly ve vzdûlávání zpÛsoben˘mi distanãní v˘ukou. V rámci tohoto programu bylo od 1. ﬁíjna 2021 otevﬁeno velké mnoÏství skupin
ÏákÛ na douãování ãeského jazyka, matematiky, ale i tﬁeba anglického jazyka. Opût jsme se snaÏili Ïáky rozdûlit do skupin tak, aby
cílená pomoc byla maximálnû vyuÏita. Douãujeme Ïáky jak jednotlivû, v mal˘ch skupinách, tak i celé tﬁídy.
Jedna z vûcí, které jsem si pﬁála od nového ‰kolního roku zajistit,
byly ‰kolní krouÏky. V rámci ‰kolní druÏiny se opût zaãal kaÏdé pondûlí scházet ‰kolní sbor pod vedením paní Kateﬁiny Pekaﬁové. KrouÏek pohybov˘ch her a badatelsk˘ krouÏek se snad rozebûhne
bûhem pﬁí‰tího t˘dne. Mimo‰kolní aktivity pro druh˘ stupeÀ bohuÏel
budeme muset v tomto pololetí je‰tû odloÏit. Pevnû vûﬁím, Ïe od nového pololetí budu moci krouÏky nabídnout i pro Ïáky II. stupnû.
Bûhem mûsíce záﬁí se ve ‰kole podaﬁilo vybavit ‰atnu prvního
stupnû nov˘mi ‰atními skﬁíÀkami. Také paní uãitelka Jánská a paní
uãitelka Kunová dostaly do sv˘ch tﬁíd nov˘ nábytek. JelikoÏ ve‰ker˘ nábytek pﬁi‰el v krabicích v nesloÏeném stavu, poÏádala jsem
pana starostu a díky pomoci od zamûstnancÛ obce pod vedením
pana Jaromíra ·infelta bylo v‰e smontováno a instalováno. Jsem
velice ráda, Ïe spolupráce mezi ‰kolou a obcí takto funguje, a tímto
bych chtûla v‰em moc podûkovat.
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Záﬁí máme úspû‰nû za sebou a s pﬁíchodem podzimu se snaÏíme i ‰kolu vyzdobit do podzimních barev a propojit ji s podzimní tématikou. Tímto bych velmi ráda podûkovala panu Josefu Károvi za
poskytnutí d˘ní pro v˘zdobu ‰koly, kolektivu ‰kolní druÏiny za venkovní kvûtináãe a vûnce, paní Zikmundové za v˘zdobu zastávek
a hlavnû za krásného pavouka, kter˘ hlídá vchod do ‰koly.
Mám velkou radost z práce dûtí i sv˘ch kolegÛ a pevnû vûﬁím, Ïe
se nám spoleãnû podaﬁí polepskou ‰kolu rozveselit a spoleãnû proÏijeme úspû‰n˘ a klidn˘ cel˘ ‰kolní rok. Za sebe budu ráda za ve‰keré podnûty smûrem ke ‰kole. Jsou vítány pﬁipomínky, nápady,
v˘tky, ale i pochvaly od v‰ech, kter˘ch se chod ‰koly t˘ká.
Mgr. Kateﬁina Salavová, ﬁeditelka ‰koly
V NA·Í MATE¤SKÉ ·KOLE.
V záﬁí jsme pﬁivítali ve ‰kolce 14 nov˘ch dûtí. Pro nûkteré z nich
je to první zku‰enost, kdy jsou oddûleni od sv˘ch nejbliÏ‰ích a zaãínají hledat své místo v kolektivu dal‰ích vrstevníkÛ. Vût‰ina dûtí se
jiÏ adaptovala a zapojuje se do kaÏdodenní pestré nabídky her
a vzdûlávacích ãinností. Dûti se uãí souÏití ve tﬁídû podle pravidel,
které si spoluvytváﬁejí, nejrÛznûj‰ím hrám, seznamují se s pomÛckami, prostﬁedím a dûním ve ‰kolce. Dozvûdûly se o svém tûle, v‰í-

mají si jeho ãástí, uãí se jak a proã o nûj peãovat, jak to v na‰em tûle
funguje. Poznáváme okolí, uãíme se znát na‰i vesnici. Poznáváme
práci a zamûstnání lidí. Podívali jsme se díky pozvání místních zemûdûlcÛ na provoz ãesaãky chmele, pﬁinesli si do ‰kolky voÀavé
chmelové vûtviãky. Pozorujeme okolní pﬁírodu a v‰ímáme si jejích
promûn. Poznáváme ovoce, zeleninu a v‰e se promítá do dûtsk˘ch
her. Malé dûti si vyzkou‰ely péãi o ve ‰kolce vytvoﬁen˘ vinohrad, odstﬁíhaly si hrozny, vylisovaly z nich sladkou ‰Èávu a moc si pak na ní
pochutnaly.
Po odmlce zpÛsobené epidemií jsme mohli opût pozvat do ‰kolky
divadlo KolobûÏka s pohádkou O kouzelné ma‰ince. Na ‰kolní zahradû jsme pﬁivítali spoleãnû s prvÀáãky klauna Cecilku s jeho pestr˘m programem. Dûti vidûly Ïonglování, cviãené koãiãky, pejsky,
zlatého baÏanta, kouzlení s tvarovacími balónky a uÏily si spoustu
zábavy.
Pﬁed‰koláci se aktivnû zapojují do technického vzdûlávání Malé
univerzity a absolvovali první vzdûlávací poﬁad Stavitel mûsta. Zjistili, jak se staví mûsto, kdo je kartograf, ve skupinách sestavili mapu
a doplnili piktogramy dÛleÏit˘ch míst nutn˘ch pro fungování mûsta.
V následujících dnech nás ãeká divadlo se SváÈou a hudební pohádka paní âemusové O ptaãím snûmu, plná aktivního muzicírování a seznámení se s krásnou hudbou.
Pﬁejeme si, aby se dûtem v na‰í ‰kolce líbilo a nauãily se u nás
v‰e potﬁebné pro Ïivot i úspû‰n˘ vstup do první tﬁídy.
Za kolektiv M· Martina Hutárová, vedoucí uãitelka M·
DEN ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
23. 9. se na‰e tﬁída vydala do Litomûﬁic, kde probíhal Den Ïivotního prostﬁedí. Na námûstí jsme si vyzkou‰eli formou zábavn˘ch her
jak lépe tﬁídit odpad, ale pﬁedev‰ím jak odpad vÛbec nevytváﬁet.
Program byl zamûﬁen˘ na ochranu Ïivotního prostﬁedí, tﬁídûní odpadu a recyklaci. Na‰e ‰kola je jiÏ nûkolik let zapojena do projektu
Tonda Obal. Dûti velice zaujal vermikompostér pro pilné ÏíÏaly, které
pﬁemûní organické zbytky na ÏíÏalí ãaj a vermikompost. Dûti by rády
takov˘ kompostér vyzkou‰ely i v praxi pﬁi v˘uce prvouky a pﬁírodovûdy.
Mgr. Markéta Zikmundová, tﬁídní uãitelka 2. tﬁídy

HISTORY PARK V LEDâICÍCH
Nov˘ ‰kolní rok zahájila 4. a 5. tﬁída exkurzí do History parku
v Ledãicích, kam jsme se vypravili v rámci pﬁedmûtu Vlastivûda..
Areál History parku se nachází v blízkosti památné hory ¤íp, v oblasti bohaté na archeologické vykopávky. Pracují zde zku‰ení archeologové, kteﬁí se snaÏí zábavnou formou pﬁiblíÏit dûtem dobu
dávno minulou.
Samy dûti se takto podûlily o své záÏitky :
Julinka ·.: „V Ledãicích to bylo moc hezké, cítili jsme se jako archeologové, vykopávali jsme kosti...“
Tomá‰ S.: „....vedle kostí jsme na‰li vÏdy nûjakou vûc (napﬁ.
meã, náramek, atd.) a podle toho jsme mûli urãit, v jaké dobû ti lidé
Ïili...“
Vojta B.: „My - kluci, jsme na‰li tu nejstar‰í kostru, proto se mi vykopávky tak líbily...“
Matûj Î : „ Venku nás provázel pán, kter˘ nám vyprávûl o tom, jak
se lovili mamuti a potom nám také ukazoval domy, které byly ze
slámy a na zdech byla hlína. KdyÏ se domy rozpadaly, tak je jednodu‰e spálili..“
Honza Z. : „ Vyzkou‰eli jsme si práci s keramikou a mohli jsme si
vytvoﬁit vûstonickou Venu‰i nebo misku .“
V‰em dûtem se exkurze líbila a nûkteré dûti plánují vydat se
sem je‰tû nûkdy pﬁí‰tû. :-)
Mgr. Radka Jánská, tﬁídní uãitelka 4. tﬁídy

STARÁME SE O OKOLÍ ·KOLY
S pﬁíchodem podzimu se paní uãitelka Bitalová pustila spoleãnû
s dûtmi do úpravy, úklidu a zkrá‰lování ‰kolního pozemku. Kupodivu v‰echny dûti spoleãná ãinnost baví. Nejen Ïe si odpoãinou na
chvilku od ‰kolní lavice, ale hlavnû se spoleãnû podílí na vzhledu
svého okolí. Doufáme, Ïe si budou spoleãn˘mi silami uklizenou
‰kolu h˘ãkat a ãasem i vyhrajeme boj s vûãnû poházen˘mi odpadky.
Takto sami hodnotí své zapojení do práce:
Aniãka Abrtová, 9.tﬁ.
Co dûláme o pﬁedmûtu âAS?
Je to pﬁedmût „âlovûk a svût práce“. Jdeme ven, vezmeme ko‰Èata, pﬁípadnû hrábû, které nám pﬁipraví paní ‰kolnice. SnaÏíme se
uklidit pozemek kolem ‰koly, nûkdy i pﬁed ‰kolou. Zaléváme kvûtiny
a keﬁe u pomníku, stﬁíháme zaschlé vûtviãky stromkÛm i keﬁÛm.
Jsme rádi venku a také se u toho kolikrát zapovídáme :) Moc mnû
taková práce baví!
Martin Switalsky, 7.tﬁ.
Pﬁi ‰kolním pﬁedmûtu „âlovûk a svût práce“ jiÏ tﬁetím t˘dnem uklízíme pﬁed ‰kolou listí atd. Nûkdo stﬁíhá zvadlé ãi pﬁekáÏející vûtviãky, nûkdo zase zametá ‰kolní dvÛr nebo autobusovou zastávku. JiÏ
spadané listí dáváme do bio popelnic a vakÛ, které nám pÛjãil obecní úﬁad. Také ﬁeÏeme ruãní pilkou vût‰í suché vûtve, ty men‰í stﬁíháme zahradními nÛÏkami. Kdybychom na ‰kolním dvoﬁe neuklízeli, tak by to tam vypadalo asi tak pûtkrát hÛﬁ!! Není to zrovna pﬁíli‰
odpoãinkov˘ pﬁedmût, alespoÀ se li‰í od v‰ech ostatních pﬁedmûtÛ.
KdyÏ se pﬁiloÏí ruka k dílu, tak jde práce od ruky. A ‰kolní pozemek
bude rázem mnohem hezãí! Co na to ﬁíci? Prostû to je skvûl˘ nápad!
Mgr. Vladimíra Bitalová, uãitelka II. stupnû âJ, Dûjepis
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
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DEN ¤EMESEL
Pﬁed na‰imi deváÈáky stojí letos nelehk˘ úkol - v˘bûr stﬁední ‰koly.
Abychom jim v˘bûr trochu usnadnili, vypravili jsme se ve ãtvrtek 30.
9. na Den ﬁemesel do Litomûﬁic. Îáci si zde zasoutûÏili, ale hlavnû
si prohlédli prostory Stﬁední ‰koly pedagogické, hotelnictví a sluÏeb
v ulici Dlouhá 6. Seznámili se s obory, které se zde vyuãují. Na vlastní oãi vidûli, co se uãí napﬁíklad klempíﬁ, automechanik, ãí‰ník nebo
zedník a dal‰í. Popovídali si o studijních oborech, jako je pedagogické lyceum ãi sociální ãinnost.
Mgr. Ivana Horová, tﬁídní uãitelka 9. tﬁídy

V rámci stra‰idelné ‰koly dále budeme poﬁádat v pátek 22. ﬁíjna
podveãerní setkání dûtí prvního stupnû v prostorách ‰koly. Tû‰íme
se na stra‰idelné odpoledne plné soutûÏí, her a zábavy. Nebude
chybût ani stezka odvahy ãi soutûÏ o nejlep‰í masku.
Mgr. Markéta Zikmundová, tﬁídní uãitelka 2. tﬁídy

STRA·IDELNÁ ·KOLA
V hodinách v˘tvarné v˘chovy a pracovních ãinností jsme si s Ïáky
vyrobili své vlastní stra‰idelné lucerny, které kaÏdé ráno svítily na
chodbách prvního stupnû. S ‰esÈáky jsme v hodinách pracovních
ãinností vyrobili velké pavouky. Dále jsme ozdobili autobusové zastávky a ploty pﬁed ‰kolou. BohuÏel nûkdo z dûtí ãi obãanÛ nesdílel
na‰i radost z v˘robkÛ dûtí a v˘zdobu zastávky opakovanû niãil. Doufáme, Ïe se aktivita dûtí pﬁí‰tû setká s vût‰ím pochopením a respektem.

CELO·KOLNÍ PROJEKT - FILM
Na konci ﬁíjna se na na‰í ‰kole uskuteãní celo‰kolní projekt „V‰e
o filmu“. Îáci se zábavnou formou seznámí se svûtem filmu, dozvûdí se, Ïe ke vzniku filmu je potﬁeba mnohem více neÏ jen herci,
a nahlédnou pod pokliãku vzniku filmov˘ch trikÛ.
Projekt bude rozdûlen na dvû ãásti. První ãást bude zamûﬁena na
tvorbu filmov˘ch trikÛ, a komu jinému by se mûli dívat pod ruku neÏ
jednomu z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch reÏisérÛ a animátorÛ Karlu Zemanovi. Îáci se vydají do Prahy, kde se jim v Muzeu Karla Zemana
otevﬁe svût filmov˘ch trikÛ, k jejichÏ vzniku nebylo potﬁeba poãítaãÛ
ani moderní techniky, a pﬁesto do dne‰ka udivují svou propracovaností a nápaditostí.
Druhá ãást projektu probûhne tûsnû pﬁed podzimními prázdninami ve ‰kole formou soutûÏe druÏstev. Îáci budou plnit rÛzné úkoly
tentokrát zamûﬁené na tvorbu filmu a zjistí, co v‰e je potﬁeba, aby
vznikl filmov˘ snímek.
Vûﬁíme, Ïe si Ïáci tento projekt uÏijí a odnesou si z nûj zajímavé informace a záÏitky.
Mgr. Lenka Peterková, tﬁídní uãitelka 7. tﬁídy

Spoleãenská rubrika
Ve III. ãtvrtletí 2021
oslavili Ïivotní
jubilea tito obãané:
■ 70 let oslavil
pan Jiﬁí Beránek z Polep
paní Vûra Ran‰ová z Encovan
paní Jiﬁina Medunová z Polep
■ 75 let oslavil
pan Josef Jílovec z Polep
pan Milan ChyÀava z Oken
paní Eva Stebelskyjová z Polep

■ 80 let oslavili
paní Ludmila Jestﬁíbková z Polep
paní Alena âerná z Polep

Pan Milan Cendelín z Polep

■ 85 let oslavila
paní Dobromila Karbusová z Hru‰ovan

A v uplynuæém ãtvrtletí na nám
narodila:
dvojãátka Viktorie a Joná‰ Görögovi
z Hru‰ovan
a Zora Zahrádková z Polep.

Pﬁejeme oslavencÛm hlavnû zdraví, ‰tûstí
a pohodu.
V uplynulém ãtvrtletí 2021 zemﬁeli
tito na‰i spoluobãané:
Paní Ludmila Dvoﬁáková z Oken

Pﬁijmûte prosím hlubokou a upﬁímnou
soustrast.

Pﬁejeme dûtem zdraví, lásku a rodiãÛm
v‰e nej nej ke krásn˘m dûtem.

DNE 25. 9. 2021 SE USKUTEâNILO VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ,
které kvÛli sloÏité dobû a dodrÏování epidemiologick˘ch podmínek jsme za pomoci na‰ich dobrovoln˘ch hasiãÛ, kteﬁí nám v parku za Kulturním domem postavili stan a tam jsme se v‰ichni se‰li
a uvítali na‰e dûti do Ïivota. Byl krásn˘ sluníãkov˘ den a myslíme si, Ïe se vítání opravdu vydaﬁilo.
Pﬁivítali jsem tyto dûti: Maxmilian Mal˘ Libínky, Viktor Hupka Polepy, Zora Zahrádková Polepy,
Viktorie a Joná‰ Görögovi Hru‰ovany, Sybao Khang Nguyen Polepy, Ondﬁej Vavru‰ka Polepy,
Oliver ·íf Polepy, Valeria Mia Volprechtová Polepy, Andrea Boubelíková Polepy, Max Musche
Polepy. Pﬁejeme na‰im dûtem lásku, objetí a zdraví.
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
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UDÁLOSTI 2. âTVRTLETÍ 2021 HASIâÒ POLEPY
Z pohledu zásahÛ byl zaãátek tohoto roku velmi
vlaÏn˘, o to více jsme zasahovali v polovinû tohoto
roku. Zde je v˘ãet událostí: dopravní nehoda v Polepech u sila, dopravní nehoda mezi Polepy
a Okny, záchrana osoby pomocí AED (defibrilátoru
v Polepech), dal‰í zástava srdce a pouÏití AED
v Polepech, technická pomoc - ãerpání vody na
zámku v Encovanech, likvidace nebezpeãného hmyzu v Polepech,
technická pomoc - strom pﬁes silnici mezi Polepy a Encovany, likvidace nebezpeãného hmyzu v Libínkách, 4 x technická pomoc v podobû ãerpání vody v kulturním domû v Polepech, dopravní nehoda
pod Polepy na kﬁiÏovatce, poÏár v podniku Mondi ve ·tûtí, likvidace
nebezpeãného hmyzu v Polepech, lesní poÏár v Drahobuzech,
poÏár travního porostu v Encovanech, technická pomoc - ãerpání
vody v Mondi ve ·tûtí a dopravní nehoda / úklid vozovky v Polepech.
Mimo zásahovou ãinnost se samozﬁejmû jednotka pravidelnû
schází na hasiãské zbrojnici, kde pracuje na zvelebování samotné
zbrojnice, pracuje na technice a ‰kolí se v rÛzn˘ch zásahov˘ch ãinnostech. Nûkteré specifické situace a ãinnosti nejdou simulovat ãi
trénovat v na‰em zázemí. Proto nás obec podporuje ve ‰kolení,
která absolvujeme mimo. Zde bych rád zmínil nûkterá z nich.
Mûli jsme moÏnost se úãastnit v˘cviku se speciálních ohÀovém
trenaÏeru Fire Dragon od firmy Dräger. Je to upraven˘ nákladní automobil na jehoÏ návûsu je „postavena“ maketa bytu a v nûm je pomocí plynu simulován poÏár a jeho rÛzné podoby a dûje.
Díky firmû ekologická likvidace vozidel Závorka v Polepech máme
moÏnost trénovat zásahy u dopravních nehod a rÛzné postupy pomocí hydraulického vypro‰Èovacího zaﬁízení pﬁi vypro‰Èování osob
z havarovan˘ch vozidel.
Na vodáckém kanále v Roudnici nad Labem probûhl v souãinnosti
s vodní záchrannou sluÏbou v˘cvik zamûﬁen˘ na pohyb v proudu,
sebezáchrana zachránce a ovládání plavidla.
(Pokraãování na následující stranû)
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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˘

Úspûchy na‰ich mlad˘ch hasiãÛ
Po dlouhé pauze jsme se
v záﬁí koneãnû doãkali
a mohli jsme uskuteãnit nábor
mlad˘ch hasiãÛ. Letos se nám pﬁihlásilo
hodnû nov˘ch dûtí, za coÏ jsme velmi rádi.
Naplnila se tak kapacita tohoto krouÏku „aÏ
po strop“. Po nûkolika letech pﬁi‰ly i nové
dûti do star‰ích ÏákÛ, coÏ jsou dûti od 11 do
15 let. To je obrovsk˘ úspûch.
Moc si pﬁejeme a doufáme, Ïe letos se
krouÏek bude konat kaÏdou stﬁedu bez „pﬁeru‰ení“.
Po náboru jsme zaãali ihned trénovat na
závody poÏárnické v‰estrannosti (ZPV), ãekali nás jiÏ na konci záﬁí. V‰ichni vedoucí zaãali s tréninkem. Dokonce nám pﬁi‰li na
pomoc kluci z jednotky - Míra a âéìa. Dûkujeme za pomoc.
ZPV BROZANY NAD OH¤Í - 25.9.2021
Postavili jsme celkem 8 druÏstev. Dvû
druÏstva plamínkÛ, 4 druÏstva mlad‰ích
ÏákÛ a 2 druÏstva star‰ích ÏákÛ. Pro mnoho
dûtí byly tyto závody jejich prvními. Ale popraly se s tím stateãnû. V‰echny dorazily do
cíle a v poﬁádku.
Nakonec jsem si z Brozan pﬁivezli i medaile. Plamínci vybojovali zlatou medaili
(Fanas Hensch, Eli‰ka Mouchová, Ája
Kalousová a Mí‰a Libertin) a stﬁíbrnou
medaili (Zuzanka VaÀková, Eli‰ka Hábltová, Adámek Ringelhán a Kaãka Hollová).
Byli úÏasní, v‰e se bûhem 14 dnÛ nauãili
a závod si uÏili.
Mlad‰í Ïáci mûli velkou konkurenci. Ale
snaÏili se také. Pro mnohé z nich to byl
POLEPSK¯ ZPRAVODAJ
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vÛbec první závod u hasiãÛ, pro nûkteré
první závod za mlad‰í Ïáky, dﬁíve závodili
jako plamínci. Dûkujeme v‰em za skvûlou
úãast. Urãitû postupn˘m tréninkem v‰e doÏenou. Mlad‰í Ïáci obsadili 11. místo (Sofinka Crhounková, Emiãka Moravcová,
Maru‰ka Salavová a Filip Bene‰), 8.
místo (Honzík Crhounek, Ondra Harman,
Kuba Nûmec a Pepãa ·orna), 5. místo
(Adam ·Infelt, Julãa ·infeltová, Sonãí
Henschová, ·tûpánka Hábltová a Ella
Harmanová). Veliké pﬁekvapní si pro nás
pﬁipravil t˘m mlad‰ích ÏákÛ ve sloÏení
âéìa Mal˘, Magda Claire Camargo, Mí‰a
Vanûk a Petr Ludaãka, získali stﬁíbrnou
medaili. Blahopﬁejeme.

Krásné, i kdyÏ né zrovna oblíbené místo,
4. místo obsadily star‰í Ïákynû (Venìas
Malá, Klárka âervené, Maru‰ka Kárová,
Verãa Slezáková, Aniãka Rempová). Jen
tak dál holky.
ZPV K¤E·ICE - 9.10.2021
V sobotu jsme se zúãastnili ZPV v Kﬁe‰icích a zároveÀ zde probûhlo první kolo hry
Plamen. Podaﬁilo se nám postavit celkem 5
druÏstev - 1 druÏstvo plamínkÛ, 2 druÏstva
mlad‰ích ÏákÛ a 2 druÏstva star‰ích ÏákÛ.
âekala nás nároãná trasa, sluníãko nám svítilo, i kdyÏ ráno bylo velmi chladné. Závod
se uskuteãnil na Holém vrchu v Zahoﬁa(Pokraãování na následující stranû)

nech. Na dûti ãekalo prudké stoupání do kopce, ale nakonec se
s tím v‰echny úÏasnû popraly. V kategorii plamínek na‰i nejmen‰í
vybojovali zlatou medaili (Adámek Ringelhán, Mí‰a Libertin, Ája
Kalousová, Zuzanka VaÀková a Eli‰ka Hábltová). Velké díky patﬁí
také Kaãce Slezákové, která s nimi závod bûÏela.
Mlad‰í Ïáci mûli obrovskou konkurenci. Celkem startovalo 16
druÏstev. Polepy B, druÏstvo, které teprve zaãíná závodit, (Sofinka
Crhounková, Kubík Nûmec, Maru‰ka Salavová, Honzik Sviantek
a Sabinka Urbánková) obsadilo 10.místo. DruÏstvo Polepy A (Adámek ·infelt, Julãa ·infeltová, ·tûpánka Hábltová, Ella Harmanová a Sonãí Henschová) nás hodnû mile pﬁekvapilo, obsadilo
nádherné 3. místo.

Star‰í Ïáci se také snaÏili a poctivû trénovali. Celkem 13 druÏstev
na startu. DruÏstvo Polepy B (Andûlka Masáková, Dáda Novotná,
Aniãka Rempová, Klárka âervená a Eli‰ka Sviantková) si dobûholo pro 9. místo. Druhé polepské druÏstvo Polepy A (Maru‰ka Kárová, Venìas Malá, Verãa Slezáková, âéìa Mal˘ a Mí‰a Vanûk)
pﬁivezlo bramborovou medaili. Ale nás moc potû‰ila.
Dûkujeme v‰em závodníkÛm, kteﬁí nás opravdu mile pﬁekvapili.
Také velké díky patﬁí v‰em vedoucím mlad˘ch hasiãÛ - Vendy Malé,
MarÈû Kárové, Kaãce Slezákové, Davidovi Malíkovi, Jirkovi Fialovi a Sonce Henschové. Jen tak dál. A uÏ se tû‰íme na dal‰í závody. DrÏte nám palce.
vedoucí MH

Fotbalov˘ klub informuje
Fotbalov˘ klub v Polepech zaãal sezonu 2021 - 2022 ve III. tﬁídû okresu Litomûﬁice. Po dvou nedohran˘ch sezónách,
které vÏdy zastavila koronavirová pandemie, vûﬁí fotbalisté i fanou‰ci, Ïe leto‰ní
roãník se podaﬁí dokonãit.
Do nového roãníku nevstupovali polep‰tí
fotbalisté jako favorité. V kádru skonãili zku‰ení fotbalisté Stanislav Procházka (konec
aktivní kariéry) a René Andres (ode‰el do
SK Roudnice). Do kádru pﬁi‰li Vojtûch Krejza ze StﬁíÏovic a dorostenci Luká‰ Smejkal,
Jan Hromas a Zdenûk âmejla. Novinkou je
pak nov˘ hrací den, Polepy hrají domácí zápasy v nedûli odpoledne.
„V sezonû budeme stavût hodnû na mlad˘ch hráãích. Kádr se nám v posledních
dvou letech pomûrnû obmûnil a omladil. Je
to dobré pro budoucnost, ale budou nám
chybtût zku‰enosti. Ty jsme kvÛli korona

pauza v posledních dvou sezonách moc nabrat nemohli,“ ﬁekl pﬁedsedka klubu Stanislav Kovárna.
V letní pauze stihli fotbalisté Polep pouze
jedno pﬁípravné utkání proti celku Tﬁeboutic,
ve kterém zvítûzili 3:1. Mistrovské zápasy
do poloviny ﬁíjna (uzávûrka vydání) pak pﬁinesly pouze jednu v˘hru nad celkem Bechlína, remízu s Libû‰icemi a pût proher.

Ze soutûÏe se pﬁed jejím zaãátkem odhlásila rezerva SK ·tûtí, t˘my by tak nemûly mít
sestupové problémy. „Na‰ím úkolem pro leto‰ní roãník bude stabilizovat kádr a pﬁípadnû v zimû posílit o nûkteré zku‰ené borce.
Urãitû chceme zlep‰it herní projev, s tím by
mûlo pﬁijít i v˘sledkové zlep‰ení. Kádr nabírá zku‰enosti a potﬁebujeme pﬁedev‰ím trpûlivost,“ pﬁidal Stanislav Kovárna.
Poslední domácí zápas odehrají Polepy
v nedûli 14. 11. od 14 hodin s Klenãí, poslední podzimní zápas pak probûhne v sobotu 20. 11. na hﬁi‰ti Vûdomic.

VÍTE TO...?
Fotbal a podobné sporty hrané s balonem zpoãátku vyuÏívaly zcela
pﬁírodní materiály. Jedním z prvních materiálÛ se stal nafouknut˘ praseãí moãov˘ mûch˘ﬁ. Aby víc vydrÏel, b˘val je‰tû obalen ve vepﬁové
kÛÏi. Nejstar‰í takto dochovan˘ míã pochází z roku 1540 a byl nalezen
na britsk˘ch ostrovech. V polovinû 19. století vymyslel Ameriãan Charles Goodyear zpÛsob, jak vulkanizovat gumu. Tento vynález pﬁinesl revoluci do mnoha sfér lidského chování, mimo jiné také do fotbalu. Roku
1588 vyrobil samotn˘ Goodyear první kulat˘ míã z tohoto materiálu.
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Termíny a typy v˘vozu sbûrn˘ch
nádob na komunální odpad pro zimní
období 2021-2022 pro obec Polepy

POLEPSK¯ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo obce Polepy
v nákladu 350 ks • Pﬁíspûvky pﬁijímá Obecní úﬁad Polepy, nebo je
zasílejte na: ou.polepy@seznam.cz • Vychází jedenkrát za ãtvrt
roku • Pro obãany obcí zdarma.
MK âR E 23464

Pﬁíloha Zpravodaje
III. roãník Vinobraní
v obci Okna u Polep
Dne 25. 9. 2021 probûhl III. roãník
Vinobraní v obci Okna. Pﬁíjemné posezení
s moravsk˘m vinaﬁem panem ·evelou a jeho
rodinou pﬁipravili OkeÀáci v ãele s panem
starostou Hodysem.
Posezení u vína a v˘borného burãáku se
opravdu vydaﬁilo. Poãasí nám pﬁálo, o zábavu
a legraci se postarali místní obãané.
Náv‰tûvníci vinobraní si mohli zakoupit rÛzné
druhy vín a tradiãního burãáku, kter˘ byl jako
vÏdy lahodn˘.
Tû‰íme se na dal‰í setkání v roce 2022
na IV. roãníku Vinobraní v obci Okna
u Polep, budete srdeãnû vítáni.
OkeÀáci

POLEPSK¯ ZPRAVODAJ - P¤ÍLOHA

●

1 / 2021

POLEPSK¯ ZPRAVODAJ - P¤ÍLOHA

●

2 / 2021

