Červen 2016
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Červnové "slovo" píšu v době, kdy se na nás léto vrhlo v plné síle.
Panují tropická vedra, ale ruku v ruce s nimi nám meteorologové
slibují, že přijdou přívalové deště. A právě té zmínky o deštích bych
se rád chvíli držel. Ze všech stran se k nám dostávají informace o
tom, že nás čeká období sucha, sami jsme za poslední léta zjistili, že
vody ve studních ubývá a voda v sudech pod okapy nám také
nevydrží tak dlouho jako dřív. Většina z nás stavěla své domy v
době, kdy vody byl dostatek, okapové svody jsme většinou zaústili
do kanalizace a na zalévání zahrádek nám stačilo několik sudů.
Osvícenější vypouštěli dešťovou vodu na trávníky u svých domů. V
poslední době začala příslušná ministerstva přijímat strategie boje
proti suchu, jedním ze záměrů ministerstva životního prostředí je
vyhlášení dotačního titulu "Modrá úsporám". Tento program bude
podporovat zachycování dešťové vody přímo u jednotlivých
nemovitostí a její další využívání pro potřeby občanů. Ať již zalévání
zahrádek, tak i pro provoz domácností - např. splachování, praní ...
A proč o tom píšu v listech? Obce budou zřejmě prostředníkem
mezi poskytovatele dotace a zájemci o ni. Zatím nevíme, jaká
opatření (nádrže, filtry, čerpadla) budou podporována, jaká bude
výše podpory a spoluúčasti žadatele. Přesto doporučujeme, abyste
se nad využitím dotace zamysleli.
Od dotace na zadržování dešťové vody se dostanu k dotaci na
obecní splaškovou kanalizaci. Někteří jste se možná již od
zastupitelů dozvěděli, že se naše obec zařadila mezi úspěšné
žadatele o dotaci na výstavbu kanalizace. Společnost Olivius, která
nám zpracovávala žádost o dotaci, nás bude provázet celým
dotačním procesem až do závěrečného vyhodnocení. V současné
době je před námi výběr zhotovitele - stavební firmy, která celou
kanalizaci postaví a uvede do provozu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o stavební zakázku velkého rozsahu, bude výběr zhotovitele
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probíhat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon má velmi složitá pravidla, při jejichž
porušení hrozí vysoké sankce. Proto se zastupitelé rozhodli svěřit i celý proces výběru zhotovitele
externí společnosti - společnosti Olivius. Prvním krokem je tzv. předběžné oznámení v obchodním
věstníku, dalším bude výběr technického dozoru investora, který se bude podílet na přípravě
zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele, abychom měli možnost vybrat zhotovitele kvalitního,
schopného průběžně řešit problémy, které stavba kanalizace přinese. Předpokládáme, že zhotovitel
bude vybrán do konce letošního roku a na začátku příštího bude stavba zahájena.
A nyní se vrátím ke zmínce o dotaci na zadržování dešťové vody. Hodně z nás má u svých domů žumpy.
Až budeme mít v celé obci splaškovou kanalizaci, přestanou tyto jímky plnit svoji funkci, naše splašky
potečou přímo do kanalizace. Určitě by stálo za úvahu, zda bychom nemohli bývalé žumpy používat na
dešťovou vodu, se kterou bychom posléze třeba zalévali.
Jistě jste si všimli, že se snažím ve svém slovu komentovat různé oblasti našeho života. Tedy bych se
rád zmínil o další akci, která pohladila po duši. V naší Vébrově restauraci se uskutečnil koncert nově
vzniklého hudebního uskupení F3. Uvidíte-li plakát s tímto názvem, určitě neváhejte a jděte si je
poslechnout. Byť je to uskupení nové, sešli se v něm muzikanti srdcem i duší, navíc s dostatkem
hudebního nadání a zkušeností. Kdo na koncertu byl, určitě má slova potvrdí a dodá, že dvě hodiny s
nimi byly naplněny hudbou a zpěvem přinášejícími uklidnění a pohodu.
K prostorám Vébrovy restaurace mám ještě jeden příspěvek. Obrátil se na mne jeden náš občan s
otázkou, zda by nebylo možné ve Vébrově restauraci uspořádat svatbu. Jen si pronajmout sál a
zahradu a uspořádat svatební hostinu. Žádost přednesl i na zastupitelstvu, zastupitelé souhlasili a tak
se po dlouhé době v hospodě zase konala svatba. :-) Stejně, jako na nás dýchá celá usedlost pohodou
při posvícení, tak i při této akci jsem měl pocit, jako by tam všechno to dění patřilo. Na zahradě si
svatebčané užívali klidu při grilování, na sále hrála muzika, prostě každý si v příjemném prostředí našel
svoje. Nakonec i místa pro přespání hostů pod stanem se našla.
Znovu můžu zopakovat "Vébrova restaurace žije". Dokonce jsou zrekonstruované vnitřní prostory i
znovu zkolaudované.
Abychom ale pokročili i v úpravě jejího okolí, sešli jsme se (asi pět spoluobčanů a tři zastupitelé) s
architektkami nad plány na úpravu prostoru od silničního mostu až k břízám v zatáčce na Červené
Pečky. Probrali jsme některé detaily a dohodli se, že do tří měsíců bychom měli v ruce mít definitivní
řešení. Určitě Vám definitivní řešení představíme.
Na závěr prvního letního slova starosty mi dovolte tradičně popřát Vám všem pevného dobrého zdraví,
hodně spokojenosti a pohody a příjemné prožití léta, prázdnin a dovolených.
Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
 Indiánský den
Veliký dík patří všem organizátorům dětského dne, především paní Záhorové, který se letos konal
v indiánském stylu. Dobrodružství v podobě rýžování zlata, hodu lasem, chytání ryb či možnost
vystřelit si na bizona a spoustu dalších atrakcí přilákalo 61 dětí místních i přespolních.
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Jména dalších organizátorů, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit: na kase jste se mohli
potkat s Jaroslavem Hájkem a Karolínou Lankovou, u výroby čelenek asistovala Radka Chroustová,
rýžoviště, chytání ryb i indiánské omalovánky obstarávala Barča Tichá s kamarádkou Eliškou Brodskou,
na střelbu z luku dohlížela paní Charvátová, u hodu tomahavkem byla hlavní organizátorka Lenka
Záhorová a u hodu míčkem pomáhala Laďka Bečvaříková, házet lasem na koně učil Filip Tichý. Slovem
provázela Jana Winklerová, která se také s Bárou Vaníčkovou-Pichlovou v případě potřeby střídala u
atrakcí. Poděkovat bych chtěla také Nině Kozlíkové, která takříkajíc „z voleje“ komentovala ukázku
přirozené komunikace s koněm. A kdo se fyzicky vysílil, mohl nabrat sílu u indiánského totemu, kde
stará indiánka (alias místostarostka) pekla kukuřičné placky, připravovala bylinkové máslo a indiánské
špízy napichované na indiánské šípy. Cukrovinky daroval pan Chroust z Grunty.
Materiální zajištění – výroba tomahavků, oštěpů, dřevěného koně, totemu na střelbu a zvířátek – to
vše pan Michal Záhora, totem, týpí, náramky přátelství, „zlato“a bizon bylo z Kučerovic dílny, výroba
rýžoviště a zajištění zvukové aparatury starosta, tyče na týpí starosta s panem Linhartem, zajištění
elektřiny – Kuncovi. A samozřejmě plakát vyrobil Lukáš Převrátil, občerstvení zajišťoval pan Pešek,
fotodokumentaci pan Liška.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem návštěvníkům, místním i přespolním, kteří úsilí
organizátorů ohodnotili dobrovolným finančním příspěvkem u pokladny v úctyhodné výši 2 041,- Kč,
příspěvek na indiánské dobrůtky činil dalších 631,- Kč. Všem ještě jednou velké poděkování.
Kdo dočetl celý výčet poděkování, zjistí, že je to hromada práce a dokola se opakují stále stejná
jména, bohužel jedno z nich naposledy. Paní Záhorová se rozhodla, že už další akce připravovat
nebude a ponechá si jen vedení tanečního kroužku. Ráda bych jí na tomto místě poděkovala za
všechny zorganizované akce a popřála do budoucnosti vše dobré.
I. Kučerová
 Trvalky na dosázení záhonů
Darem jsme dostali od paní Podhajské několik trvalek a cibulovin na dosázení ploch po vykácených
lípách. V pondělí 13. června navečer jsme je společně zasázeli a s ochotou pana Charváta i zalili. Další
práci už necháváme přírodě :-) a když ona zklame, tak zalévat bude paní Czanková ...
Poděkování patří paní Podhajské, panu Charvátovi i paní Czankové. Děkujeme i ostatním
sousedkám, které nabídly další rostliny. Jakmile bude jasná definitivní podoba úprav kolem Vébrovy
restaurace, určitě jejich nabídky též využijeme.
I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Ověřování kopie listiny a pravosti podpisu
Od 13. června 2016 si bude možné nechat ověřit kopii listiny nebo pravost podpisu na obecním
úřadu. Ověřování budou provádět paní účetní Ivana Lhotáková a administrativní pracovník Petr
Škvarka. Poplatek za ověření jedné listiny ve formátu A4 nebo menšího formátu je stanoven ve výši
30,- Kč (má-li ověřovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4
obsažených ve formátu ověřované listiny, např. formát A3 = 2 x A4). Poplatek za ověření pravosti
každého podpisu na listině je stanoven také ve výši 30,- Kč.
P. Škvarka
Veřejné osvětlení v Zelené ulici
3. června jsme dali na web a na FB tuto zprávu:
Vážení spoluobčané. V ulici Zelená nesvítí veřejné osvětlení. A pravděpodobně dlouho nebude,
neboť stávající kabelové vedení, které je uložené v pozemcích jiných vlastníků než obec, je v havarijním
stavu. Provozovatel našeho veřejného osvětlení - AVE Kolín nás upozornil, že hrozí nebezpečí úrazu a
celou větev s mým souhlasem odpojil. Při jednáních o možné opravě jsme nedospěli k žádnému
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rozumnému řešení, tedy nám asi nezbyde, než se pokusit o výstavbu nového veřejného osvětlení.
Již jsem oslovil starostu města Kolína a požádal ho o sdělení, zda by Kolín byl ochoten k finanční
spoluúčasti na výstavbě osvětlení nového, neboť severovýchodní polovina ulice je na kolínském
katastru a žijí v ní obyvatelé Kolína.
Rost. Vodička
21. června jsme na FB přidali nejčerstvější informaci: Na základě rozhodnutí zastupitelstva z
pondělního jednání bude oprava provedena na náklady obce Polepy natažením kabelu vrchem - v této
situaci se jedná o nejrychlejší a nejlevnější způsob.
Opravu bude provádět firma AVE, předpokládaný termín dokončení je do 15. července. I. Kučerová
Úpravy předhospodí – schůzka s architektkami v terénu
V neděli 18. června se konala pracovní schůzka v terénu, jejímž cílem bylo domluvit úpravy prostor
před Vébrovou restaurací a kolem kapličky. Přestože se jednalo o jednu z posledních možností ovlivnit
konečnou podobu těchto míst, přišla jen necelá desítka obyvatel. Bez ohledu na to jsme společně
vyslechli od architektek návrhy úprav a pak o nich společně diskutovali.
Diskuze v podstatě potvrdila původní návrh úprav v této lokalitě. A co bylo domluveno, resp. jaké
změny se budou časem realizovat?
 Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců se počítá s náhradou stávajících tújí nižšími keři a přechod
pro chodce bude posunut blíže k Polepce před Vébrovu restauraci.
 Byl domluven kompromis týkající se stromů před kapličkou - počítá se opět s vysazením lip, ale
kultivarů, které mají menší vzrůst.
 Záliv (původně sloužící k parkování autobusů) bude zrušen a celý chodník bude rozšířen, tím
dojde k zúžení vozovky a v důsledku toho počítáme se snížením rychlosti projíždějících
automobilů, široký chodník bude zároveň sloužit jako případné parkoviště vozidel při konání akcí.
 Bude vystavěna multifunkční zídka s lavičkami, odpadkovým košem, úřední deskou či stojany na
kola; zídka bude oddělovat rušnou silnici od zahrádky pro "rychlé" pivo.
 Výstavba pobytového schodiště na břehu Polepky a nášlapné kameny - v budoucnosti se počítá s
tím, že bude možné projít pod mostkem Polepkou do vsi, dál od rušné silnice a zároveň se počítá
s pěšinou, která povede mezi Polepkou a Vébrovou restaurací proti proudu, aby bylo možné se
pohodlně dostat k rybníku a dál na cestu směrem na Pašinku.
 Občané také připomněli, že zásobování restaurace bylo vždy ze dvora, nikoli od Polepky, jak je
navrženo projektantem rekonstrukce Vébrovy restaurace. Protože se jedná o zásadní úpravy,
které budou sloužit 30 a více let, přimlouvali se účastníci za přeplánování vnitřní dispozice
restaurace tak, aby bylo možné ji zásobovat ze dvora. Tím by i zahrádka na „rychlé“ pivo zůstala
nerušená i v případě přejímky zboží …
Úpravy jsou navrhovány tak, aby jich velká část mohla být realizována svépomocí či s malými
náklady při zachování vesnického rázu prostředí.
I. Kučerová

Jednou větou ...






Opravu zborcené opěrné zdi u dolního mlýna měla realizovat firma David Sixta stavební s.r.o.,
ta však před podpisem smlouvy informovala, že udělala chybu při ocenění stavebních prací.
V současné době se komise rozvoje obce snaží navázat se jmenovanou firmou kontakt, aby
zjistila, zda od nabídky odstupuje. V případě, že se tato domněnka potvrdí, odsouhlasili
zastupitelé, že bude oslovena firma Koss Kolín, která nabídla druhou nejnižší cenu.
Ve Vébrově restauraci je na náklady firmy JOKAS umístěn vysoušeč, který bude v provozu až do
konce června, pak proběhnou měření vlhkosti a bude domluven další postup.
Středočeský kraj nám oznámil, že z důvodu nižšího objemu dotačních prostředků v porovnání
s poptávkou nebyl projekt na rekonstrukci podlahy ve Vébrově restauraci podpořen.
Obec získala dotaci na výstavbu splaškové kanalizace z OPŽP. Podrobnosti viz Slovo starosty.
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Firmy nemají zájem o pronájem kontejneru na stavební odpad obci. Co se týče likvidace
stavebních odpadů, musí se o ně i nadále postarat majitel – tedy poptat firmu, která tyto služby
nabízí.
Billboard v zatáčce po pravé straně za obcí Polepy směrem na Červené Pečky byl odstraněn.
Zda odstranění nařídil Stavební úřad v Kolíně, nám nebylo oznámeno.
Byla provedena revize obecního rozhlasu a po 8 letech provozu vyměněny baterie, celková
cena vč. DPH 27 tis. Kč.
Starosta napíše AVE Kolín výzvu na zakoupení vážícího zařízení pro svozový vůz.
Krizová karta – hledáme kontakty na schopné a ochotné sousedy, kteří v případě nějaké živelné
pohromy neváhají pomoci. Kontakty zasílejte, prosím, na oupolepy@obecpolepy.cz. Děkujeme.
Starosta zaurguje obnovení vodorovného značení přechodů pro chodce.
Starosta upomene p. Rajdla o nápravu neutěšeného stavu jeho pozemku (parcela mezi p.
Slavíčkovou a p. Bejlkem).
Zastupitelé odmítli předloženou zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury, kterou
zaslala firma VODOS. Požadují doložit provozní záznamy o opravách a běžné údržbě. VODOS
doposud na náš podnět neodpověděl.
Starosta napíše dopis společnosti VODOS, aby navrhla opatření proti neúměrnému zvyšování
tlaku vody ve vodovodním řadu, ke kterému došlo v pátek 17. června.

Nejistá je oprava horního splavu, stále nám chybí vyjádření, že se jedná o stavbu ve veřejném
zájmu. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Kolíně odmítl toto vyjádření vydat, nyní
žádáme o toto vyjádření Povodí Labe.
Vypuštění polepského rybníka a úhyn chráněných živočichů řeší inspekce životního prostředí.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z červnového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Obec má nový účet, který byl založen u ČSOB 272620115/0300. Budete-li tedy platit bankovním
převodem, používejte, prosím, tento účet. Účet u Komerční banky byl zrušen.
Uzávěrka zářijového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 17. září. Budeme rádi za
vaše postřehy, poznámky a názory. S největší pravděpodobností vyjdou Polepské listy ve
zkrácené podobě také na konci prázdnin či na začátku září.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce:
 Plasty – každou středu – 29. 6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8.,
7.9., 14.9.
 Papír – každý pátek – 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 9.9.,
16.9.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 12.7., 9.8., 6.9.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – 29.6., 13.7., 27.7.,
10.8., 24.8., 7.9.; u týdenních a jednorázových svozů je to jasné – týdenní svozy mají
nárok na svoz ve středu každý týden, jednorázové svozy ve středu - pouze po výlepu
jednorázové známky
 Bioodpad – lichý pátek – 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9.
I. Kučerová

Hospodaření obce
 Náklady na svoz odpadů
Trend množství ani doba obsluhy při svozu směsného komunálního i bioodpadu se během května
nezměnila, tedy si dovolím tentokrát čísla neuvádět.
I. Kučerová
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 Výlet nejen pro seniory
Cílem letošního výletu byl zámek Mnichovo Hradiště a řemeslnické trhy v Turnově. Příspěvek na
autobus po odečtení vstupů byl rovných 3 500,- Kč, cena za autobus byla 6 860,- Kč. Celkový doplatek
z obecního rozpočtu byl v tomto případě 3 360,- Kč.
I. Kučerová
 F3
Vystoupení folkové kapely bylo zdarma, vstupné bylo dobrovolné, celkem se vybralo 2 600,- Kč, o
tuto částku se rovným dílem podělila kapela F3 a obec, příspěvek do obecního rozpočtu tak činil
rovných 1 300,- Kč.
I. Kučerová
 Indiánský dětský den
Dne dětí se zúčastnil stejný počet dětí jako Čarodějnického semináře - 61 platících dětí, na
vstupném tedy bylo vybráno 1 830,- Kč, na dobrovolné vstupné návštěvníci darovali celkem 2 041,- a
příspěvek na indiánské dobrůtky činil 631,- Kč, celkové příjmy dosáhly výše 4 502,- Kč.
Výdaje na zajištění akce byly následující: týpí 2 182,- Kč, koně celkem 5 500,- Kč (přirozená
komunikace a projížďky), náramky a přívěsky 1 375,- Kč, placky, špízy, bylinkové máslo, pití, kelímky a
dárky pro děti 2 239,-, čelenka jako odměna za tipovací soutěž 159,- Kč. Celkové výdaje dosáhly
11 455,- Kč. Doplatek z obecního rozpočtu na dětský den byl 6 953,- Kč.
I. Kučerová

Webové stránky obce oslavily 1. narozeniny … a bratříček Facebook?
Přesně 27. května 2015 byly spuštěny nové webové stránky obce (www.obecpolepy.cz), které si
můžeme sami redigovat. Za tu dobu stránky navštívilo bezmála 35 tisíc uživatelů. Prostým prodělením
uvedených čísel dojdeme k závěru, že denně stránky otevře průměrně asi 95 návštěvníků, z nichž
někteří i několikrát za den.
Nejvíce návštěvníků zaznamenaly stránky v září 2015, kdy se konalo polepské posvícení a informace
hledalo i mnoho lidí z okolních vesnic a měst. Nejčastěji se polepské stránky prohlížejí v pondělí,
nejméně naopak přes víkend. V průběhu roku návštěvnost nestoupá, ale ani neklesá.
Nejvyhledávanější jsou informace o konání nejrůznějších akcích (rubrika Kam za kulturou) a
samozřejmě fotogalerie. Velmi často je využíváno zobrazení našich stránek v mobilních aplikacích,
z toho je zřejmé, že naše stránky sleduje i mladší generace.
Funkci automatického zasílání novinek (tj. využívání služby, kdy jakákoliv změna či nová zpráva
umístěná na webových stránkách je zasílána na e-mail) využívá jen 23 uživatelů, což je, myslím, škoda.
Přitom je to tak jednoduché – stačí napsat svůj e -mail do modrého boxu umístěného v pravém sloupci
na webových stránkách, odeslat ho a následně potvrdit ověřovací e-mail ve své poště ….
Bratříček Facebook (FB) se jménem Naše Polepy se narodil o pár dní dříve než webové stránky,
přesně 14. dubna 2015. Osobně nejsem jeho přívrženec, ale zakládali jsme ho především s cílem
oslovit mladší a úplně nejmladší generaci, která komunikuje nejčastěji právě přes FB a vyzkoušet, jestli
to funguje. Po roce musím s potěšením konstatovat, že to opravdu funguje, dokonce velmi dobře, a že
uživateli FB nejsou jen mladí lidé, ale i lidé patřící k podstatně starší generaci, z čehož jsem byla
nejdříve překvapená, ale pak jsem měla velikou radost.
K dnešnímu dni mají Naše Polepy 125 přátel z řad našich sousedů a spoluobčanů, z řad zájemců
z okolních vesnic, či význačných osobností regionu jako je např. kolínský starosta Rakušan nebo
redaktor Kolínského deníku Šťástka. A co mne osobně velmi těší? Skutečnost, že mezi přáteli jsou i
lidé, kteří se v Polepech narodili, v dospělosti se odstěhovali a v současné době žijí v jiném koutě
republiky, a přesto se i dnes zajímají o dění ve své rodné vísce .
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Zdálo by se, že se webové stránky a facebookový profil dublují, že zkrátka poskytují stejné
informace. Ti, kteří sledují webové stránky a jsou i na FB, vám potvrdí, že se opravdu některé
informace a novinky najdou tam i tam, ale na FB se snažíme umísťovat i okamžité aktuality, naposledy
např. to, jak jsme dosazovali s paní Podhajskou trvalky nebo jak krásně kvetou lípy před Vébrovou
restaurací. Takovéto informace se snažíme doplňovat i fotografiemi. V řadě případů se naše příspěvky
stávají předmětem diskuze, což vítáme a děkujeme za zpětnou vazbu, je pro nás cenná.
V době uzávěrky tohoto čísla byl poslední příspěvek důkazem sounáležitosti a ohleduplnosti –
v jedné z ulic se našla dětská hračka, nálezce dal informaci včetně fotografie na náš profil a během
chvilky se našla maminka dítka, pro které právě tahle hračka byla tou nejoblíbenější ….
Nepřidáte se k nám?
I. Kučerová

Knihovna
Výpůjční dny knihovny o prázdninách:
Červenec: středa 13. 7. a středa 27. 7.
Srpen:
středa 10. 8. a středa 24. 8. Vždy od 16 do 18 hodin.

Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Mše svatá v kapličce
V úterý 5. července v 10 hodin se uskuteční tradiční pouťová mše svatá v kapličce Cyrila a Metoděje.
Mši bude sloužit Mgr. Josef Nerad.
Radka Chroustová
Zábava pro naše nejmenší
Taneční kroužek i kroužek tvoření pro děti se přes prázdniny odmlčí. Po prázdninách taneční
kroužek začne první zářijovou středu, tj. 7. září. Co se týče fungování kroužku tvoření, budou informace
zveřejněny na začátku září. Důvodem jsou úvahy o rozdělení dětí do dvou skupin podle věku a
dovedností. V současnosti není dost dobře možné udělat program zajímavý pro děti ve věku 3 roky a
zároveň pro 10tileté slečny. Co ale víme jistě, je skutečnost, že děti budou vyrábět na vánoční trhy
uspořádané u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu.
I. Kučerová
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Staropražské posvícení v Polepech – sobota 17. září od 11 hodin
 Divadelní představení Mnoho povyku pro nic v podání souboru Mrsťa Prsťa – říjen nebo leden
Hledáme nové organizátory akcí pro děti i pro dospělé
Vás všechny, kdož si přejete zachovat úroveň akcí pro děti, prosím o pomoc při jejich organizování,
protože: Bez Vás to nepůjde. Do konce roku bychom chtěli pro děti zorganizovat 2 akce - Večer duchů
a Mikulášskou besídku. Pokud jste ochotni vyměnit svůj čas za dětský úsměv, tak nás neváhejte
(jakýmkoli způsobem) kontaktovat. Kdo jiný by měl pomoci, když ne právě Vy?
Ale existuje ještě jiná cesta, způsob jako fungují např. cvičení pro ženy či procházky s p. Čábelovou podle mého správnější směr. Pokud tedy máte partu lidí, kteří by chtěli takovéto a podobné akce
připravovat za finančního přispění obce, ale bez účasti jejich představitelů, tak v tomto případě,
prosím, napište jednoduchou žádost o příspěvek na akci s rozpočtem a popisem akce do 10. září tak,
aby ho mohli zastupitelé na zářijovém zasedání schválit. Budete-li potřebovat poradit s žádostí,
můžete nás samozřejmě kontaktovat.
I. Kučerová
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Naši čtenáři nám píší …
Paměti nejen moje, ale alespoň 20 až 30 občanů z Polep, kterým jsem důvěřoval. Téměř všichni už
jsou na pravdě.
V druhé půli roku 1943 se na východní frontě dařilo armádám Sovětského Svazu tlačit Němce ze
svého území. Němci pochopili, že by se jim v případě velké nouze protektorát Böhmen und Mähren
mohl hodit. Česká kotlina byla ověnčená stále funkčními pevnostmi na hranicích. To byl důvod zřídit
vrchní velení wehrmachtu ve Velichovkách.
Velitelem tohoto uskupení se stal maršál „von Scherner“. Jednotlivé posádky musely mít mezi
sebou telefonní spojení. Tak přišli na to, že použili rychlíkové osobní vagóny. Jeden takový vlak byl
v cihelně v Červených Pečkách. Jak takový vlak vypadal – bylo to osm vagónů a parní lokomotiva jako
zdroj tepelné energie. Ty lokomotivy byly vlastně dvě. Ta první, když docházelo uhlí, tak se zbytkem
paliva musela dojet do Kolína do výtopen (depo). Sotva odjela, byla v Červených Pečkách na nádraží
druhá, která couvala ke stojící soupravě. Ta vlečka byla krátká. Lokomotiva zasahovala do půli vozovky.
Do tohoto spojovacího vlaku se sbíhaly kabely. Tento spojovací uzel měl dvě poslání. Jako
manipulantky byla vybírána německá děvčata, která svým vzhledem a původem odpovídala rasovým
zákonům „dr. Stronbega“ (tvůrci rasových zákonů). Ta děvčata měla dvě poslání. To je obsluha
telefonu. To druhé poslání bylo dát čisté nordické německé rasy. Ta děvčata se nechala zblbnout.
Němečtí lékaři, kteří působili, na východní frontě, byli vybíráni z příslušníků jednotek SS. Byli to
blonďáci a modré oči, ale především to byli sadisti a vrazi. Za svoje zásluhy byli odesíláni na tyto vlaky,
aby se poveselili a svými spermiemi dali základ nové čisté německé rase.
Jedním z těchto cílů a stanic byly Červené Pečky. Takto naplněné příslušnice personálu byly ve vlaku
do dvou třetin těhotenství. Pak byly odesílány do Německa, kde dítě donosily a porodily. Tyto
novorozence odebírali bezdětní a movití manželé.
Jak vypadaly: oblékaly uniformu – kostým z látky wehrmachtu. Některé z nich nosily medaile.
Přeloženo z němčiny „Byla jsem oplodněna německým válečným hrdinou!“.
Já si je pamatuji, když to počasí dovolilo, že na dámských kolech jezdily přes Polepy do Kolína.
Vlak si pamatuji především proto, že nás matka v neděli co neděli posílala do Červených Peček do
kostela. Měl jsem tam svoje příbuzné. Chodilo se pěšky, protože žádný autobus v tu dobu nejezdil.
Hlavní důvod byl, že to bylo bezpečné proti Kolínu.
Z paměti vydoloval a sepsal Jaroslav Chroust, Grunta čp. 8
Pozn. Příspěvek měl být otisknut v minulém čísle Polepských listů, ale z důvodu rozsahu květnového
čísla byl nakonec přesunut do června. Autorovi se tímto omlouváme. I. Kučerová

Společenská kronika
V červnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
82. narozeniny paní Hana Tošková
a 70. narozeniny paní Helena Pražanová.
Přejeme oslavenkyním
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.
I. Kučerová
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