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Slovo starosty
Vážení sousedé a spoluobčané.
Na konci minulého roku jsem kromě jiného psal o blížícím se konci našeho volebního
období. Na podzim roku letošního, pravděpodobně v říjnu, nás všechny čekají komunální
volby. Na rozdíl od voleb parlamentních, máte podstatně větší možnost ovlivnit život
v naší obci, ať již jako volič, nebo jako kandidát a případně jako zastupitel.
Stávající sedmičlenné zastupitelstvo naší obce se zrodilo z jediné kandidátky, sešli se tu
lidé, kterým nebylo a není jedno, co se v obci děje a měli odvahu, sílu, nadšení, možná i
trošku zkreslenou představu o náročnosti „zastupitelování“. Prostě šli do toho a již
čtvrtým rokem si se mnou „užívají“.
Někteří z nich určitě mají chuť pokračovat, někdo možná přehodnotí své životní priority
a bude se věnovat jiným aktivitám. Jen doufám, že nezůstanu nakonec sám. Takže
budeme potřebovat další nadšence, kteří se nechají připsat na kandidátku, kterou bych
ještě jedno volební období rád dával dohromady.
Občas, když se mezi sebou bavíme, nás napadá, jestli pouze jediná kandidátka pro
komunální volby není příliš omezenou nabídkou pro voliče. Ve vesnici, kde žije 600
obyvatel, přece není tak málo aktivních lidí, aby se nepodařilo postavit kandidátek více.
Nechci dělat volebního agitátora, jen jsem chtěl dát námět na zamyšlení těm, kteří nejsou
s naší prací až tak úplně spokojeni, případně mají jiné představy o fungování naší
vesničky. Volby do našeho obecního zastupitelstva probíhají určitě korektně, stejně jako
předvolební „boj“, proto by mohli nabídnout sousedům svůj program a své síly.
Dost „politiky“, byť jen komunální.
Pojďme se radovat z toho, že nám občas svítí sluníčko, napadl krásný sníh a děti mohou
sáňkovat a pekáčovat, na rybníce se dá bruslit, nebo třeba jen z toho, že jsme si zatím
neublížili a trable, které nám příroda způsobuje, nějak zvládáme.
Všem Vám přeji dobrou náladu a pevné zdraví.
Administrativní pracovnice:
Starosta:
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:30 – 20:30 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@volny.cz

Váš starosta Rostislav Vodička

Poděkování
Poděkování tentokrát patří panu Vítu Varhánkovi, který ve čtvrtek 28. ledna neúnavně až
do pozdních nočních hodin pomáhal odstraňovat následky sněhové kalamity a udržovat
příjezdové komunikace i „polňačku“ do obce ve sjízdném stavu. Dík patří také firmě
VSK, která zapůjčila k tomuto účelu těžkou techniku.

Informace Obecního úřadu Polepy
Rozpočet na rok 2010
K rozpočtu na rok 2010, který byl zveřejněn na úřední desce, nebyly
vzneseny žádné připomínky ze strany občanů ani ze strany zastupitelů.
Vyrovnaný rozpočet na letošní rok byl tedy schválen v podobě, která byla
otištěna v minulém čísle Polepských listů.
Hluk z letiště na Pašince
Jednání zastupitelstva navštívili zástupci občanského sdružení Kolínsko pan Novák a pan
Kotlář. Informovali zastupitele obce o svém záměru snížit hluk z letiště alespoň v neděli
prostřednictvím změny zákona. Za tímto účelem chtějí uskutečnit i v naší obci petici za
omezení hluku. Ta se uskuteční buď v nejbližších dnech, nebo někdy během jara.
Podrobnosti naleznou zájemci na www.protihluku.cz, je zde uvedena i online petice, kde
najdete jména lidí, kteří petici podporují a název obce, kde bydlí.
Zastupitelé byli požádáni, aby projednali svou případnou podporu sdružení. Po diskuzi
byla mírnou většinou podpora zamítnuta.
Platby za popelnice a za psy pro rok 2010
Výše poplatků za odvoz TDO a za psy se pro rok 2010 nemění, tj. za
osobu a rok 450 Kč, za psa 50 Kč. Změna nastává pouze v tom, že
obyvatelé letos nedostanou do svých schránek poštovní poukázky
pro platbu, složenky je možné vyzvednout na OÚ nebo v hospodě.
Poplatky je možné také zaplatit v hotovosti na OÚ v době úředních
hodin nebo je lze uhradit bankovním převodem. Číslo účtu je
9720151/0100, variabilní symbol pro platby je číslo popisné. Termín
je do konce dubna.
Termíny trhů na kolínském náměstí
Obec dostává pozvánky na trhy, které se konají na kolínském náměstí. Přinášíme vám
termíny jejich konání.
Velikonoční
1.4.2010
Havelský
14.10.2010
Májový
13.5.2010
Martinský
11.11.2010
Posvícenský
30.8.2010
Vánoční
16.12.2010
2. staročeský řemeslný 16.9.2010
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Podlipanská kuchařka
MAS Podlipansko vyzívá všechny obyvatele Podlipanska, aby pomohli
zachránit zapomenuté recepty tohoto regionu. Cílem je shromáždit
recepty a vytvořit „Podlipanskou kuchařku“. Pokud máte tedy doma sešit
s recepty po babičce, nebo znáte nějakou místní specialitu, přispějte do
této kuchařky. Recepty můžete zasílat do 31.10.2010 na adresu MAS
Podlipansko, Chvalovická 1076, 289 11 Pečky nebo e-mailem na adresu
vandrovani@podlipansko.cz. Nezapomeňte připsat vaše jméno a adresu, protože za
zaslané recepty dostanete od MAS Podlipansko malý dárek. A navíc získáte i knihu
s vybranými recepty. Podrobnosti na www.podlipansko.cz.
Jednou větou ...
• S ohledem na přetíženost internetové aplikace v poslední den pro podávání žádostí
o grant Strom života se obci nepodařilo žádost poslat.
• V majetku obce byl proveden odpis nedobytných pohledávek za panem Netopilem
(12 tis. Kč) a panem Bergmanem (4 tis. Kč).
• Dne 2.2. proběhla v kolínském Kině 99 projekce příspěvků do projektu Digináves
ČT. Kromě jiných byla promítána také reportáž z polepských slavností, kterou
natočila Katka Šmídová. Ta také celou akci provázela slovem.
• Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každý čtvrtek – 11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 11.3.
papír – ve středu v sudém týdnu – 10.2., 24.2., 10.3.
sklo – v pátek – 5.3.
nápojové kartony – ve čtvrtek - 18.2., 4.3.
• Další veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat 1. března 2010 v zasedací
místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin. S programem
budou zájemci seznámeni v hlášení obecního rozhlasu a na webových stránkách
obce.

Občanské sdružení – Přátelé polepského údolí
Občanské sdružení Přátelé polepského údolí má chuť udělat příští rok Masopust v
Polepech. Přidáte se k nám?
Rozmýšlejte, popř. připravujte masky, včas se připomeneme a přizveme vás k účasti. Kdo
by chtěl získat již nyní nějaké informace, může se jet podívat 6.3.2010 od 13 hodin do
Jestřábí Lhoty na Masopust, který se koná již podruhé. Také se tam chystáme a informace
vám předáme v dalším čísle Polepských listů.
Zatím pár informací o Masopustu v následujícím článku:
Masopust neboli fašanky
Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Masopust neboli
fašank je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou pro
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zahřátí při celodenním obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček a lidového
veselí.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý
čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový
průvod masek, který končí masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto období je
Škaredá neboli Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají až do doby,
kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu
zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky - antické slavnosti, tzv. saturnálie,
což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství slavený
na zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými
oslavami obnovy přírody na začátku jara.
Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé středy a Masopustu?
V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21.
březen). Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním
úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: od pondělka toho týdne, ve kterém
jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. Masopust potom trvá
ode dne po svátku Tří králů (6. ledna) až do úterý, které předchází Popeleční středě.
Název Popeleční středa je od tzv. "udílení popelce". Popelec je popel ze starých ratolestí
jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.
Na které dny připadá Popeleční středa:
2010 – 17. února
2011 – 9. března
2012 – 22. února
2013 – 13. února
2014 – 5. března
L. Šterberová

Zimní polepská olympiáda
V neděli 17.1.2010 se konala na „Třešňovce“ u rybníka 1.
zimní polepská olympiáda. Byla to rychlá akce občanského
sdružení „Přátelé polepského údolí“ ve spolupráci s
Obecním úřadem Polepy. Účelem bylo užít si bohaté
sněhové nadílky, kterou každý rok nemáme. Soutěžilo se
ve čtyřech disciplínách: sjezd z kopce na čemkoli, závod v
běžkách na 20 metrů, hod sněhovou koulí na cíl a
umělecká sněhová díla. Soutěž byla rozdělena na dvě
kategorie - děti do 12 let a ostatní nad 12 let. V každé
disciplíně a kategorii byli vyhlášeni a odměněni tři
nejlepší. Sešlo se kolem stovky lidí, někdo soutěžil, někdo
besedoval se sousedy. O občerstvení se staral Jirka Ševčík
s polní vojenskou kuchyní (polévka, čaj, grog ). Na závěr
byl starostou ing. R.Vodičkou vypuštěn „lampion přání“.
Vše zdokumentoval fotografií Václav Liška. Další se podíleli na přípravě a realizaci:
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Přemek Kopecký, Jitka Maryšková, Pavla Brožková, Líba Šterberová. Myslím si že, i
když nám počasí moc nepřálo, tak jsme si nedělní odpoledne všichni pěkně užili.
Líba Šterberová

Vítězové v jednotlivých disciplínách a kategoriích
Disciplína
Sjezd
Hod sněhovou koulí
Běžky

Kategorie do 12 let
1. místo
2. místo
3. místo
Kamila
Anna
Natálie
Jadrná
Havlíčková Benešová
Zoe
Klára
Radek
Vybíralová Urbanovská
Šedina
Klára
Radek
Jan Kilián
Urbanovská
Šedina

Umělecké dílo
ze sněhu

Kategorie nad 12 let
1. místo
2. místo
3. místo
David
Alena
Zborník
Odehnal Peroutková
Tereza
Pavel
Hypeš
Houdková
Erben
Tereza
Veter
Adamcová
Houdková

Hromadné vítězství
P. Brožková

Výlet na běžkách
Myslím na to, že jsem před časem v PL psala o tom, že bychom si v zimě mohli udělat
vycházku na běžkách. Letošní zima nám opravdu přeje, tak proč toho nevyužít.
Tras pro vycházku se nabízí několik. Můžeme jít od polepské hasičárny po modré
turistické značce na Pašinku, potom dolů k pašineckému mlýnu a dále nahoru lesíkem až
vyjedeme u potřebské cesty (to je kratší varianta). Další možností je prodloužit cestu
z Pašinky do Ratboře (v místním hotelu Kotěra mají prý moc dobré svařené víno).
Datum konání 14.2. Sraz bude ve 14h u polepské hasičárny. Doufám, že dříve nepřijde
jaro. Běžková vycházka by trvala cca 2h. Pokud máte někdo lepší tip na výletní trasu,
můžeme se domluvit.
P. Brožková
Schůze OS
Původně jsme plánovali schůzku až po návštěvě masopustu v Jestřabí Lhotě, ale ten
přeložili a bude až za měsíc a to je dlouhá doba.
Další schůze OS proběhne 12.2. od 18h na OU v Polepech. Budeme probírat Velikonoce,
pan Liška nám představí nové webové stránky OS a také bych ráda znala váš názor na
hřiště pro seniory. Je totiž určitá možnost čerpat na tato seniorská hřiště peníze z grantů.
P. Brožková

Schůzka naučné stezky
Ve čtvrtek 28.1. proběhla v Kutné Hoře schůzka s p.Starým z o.s. Denemark. P. Starý
byl požádán, aby pomohl při realizaci projektu naučných stezek v mikroregionu Pod
Vysokou (Polepy, Č. Pečky, Pašinka, Nebovidy, Hl. Důl, Grunta …). Schůzce byl dále
přítomen p. Vodička, pí Šterberová a pí Brožková.
Pan Starý před cca měsícem obdržel mapy s vyznačenými cestami, které by se mohly
stát částí naučné stezky. Navrhl hlavní trasu - tato hlavní trasa bude zakreslena do čistých
map tak, aby byla dostatečně přehledná. Bude také vytvořena virtuální mapa na počítači.
Občanské sdružení Denemark má již hotový svůj projekt nových naučných stezek
v délce cca 18km. Tyto stezky vzniknou v okolí Kutné Hory.
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U vrchu Kuklík by mohly kutnohorské naučné stezky navázat na naučné stezky v
mikroregionu Pod Vysokou.
Více info o o.s. Denemark je na stránkách www.denemark.jidol.cz. Název Denemark je
podle mlýnu, který se nachází na naučné stezce vedoucí z KH k Velkému rybníku u
Malešova. To je moc pěkná procházka. Můžu doporučit.
P. Brožková
Malé granty Strom života
Ve spolupráci s obcí jsme sepsali naši první žádost o grant. Jedná se o
výsadbu 40 ovocných stromů na mezi pod potřebskou cestou. Podle této
meze by v budoucnu mohla vést naučná stezka. Žádali jsme z fondu
Strom života Nadace Partnerství. Jedná se o malý grant ve výši 14.400 ,Kč. Sázely by se třešně, hrušně, jabloně a slivoně. Časem by se nově
vzniklé stromořadí doplnilo lavičkami.
P. Brožková
Plán akcí o.s. Přátelé polepského údolí na 1. pololetí 2010
Leden - zimní olympiáda - 17.1.
Únor - procházka na běžkách - 14.2. (popř. 20., 21.2.) pokud bude přát počasí
Březen - návštěva Masopustu v Jestřabí Lhotě – 6.3. každý po vlastní ose
- 160. výročí narození T.G.Masaryka – 7.3.
- Noc s Andersenem - 26.3.
Duben - Velikonoční jízda s muzikou - 5.4. pokud seženeme zdarma kočár
s koňmi a muzikanta
Květen - 3. procházka za humna (Cikánka …) + položení květin u pomníku
( uctění padlých 2.svět.války)
- 2. letní olympiáda - 22.5.
Červen - 4. procházka ze humna (spodní splav s umístěním vodnice, Samberg)
L. Šterberová

Všechny výše uvedené příspěvky si můžete přečíst také na webových stránkách sdružení
http://polepskeudoli.netstranky.cz.

Kapitoly z dějin Polep
V. Dolní dvůr
Také v případě dolního dvora platí to, co jsme si řekli u
dvora horního – existoval nejspíše již v druhé polovině 14.
století, ale s jistotou můžeme zrekonstruovat posloupnost
jeho majitelů až od přelomu 15. a 16. stol.
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V roce 1494 byl dolní dvůr v držení Machka Nosálovského z Přívorů, poté jeho synů
Petra a Václava. Václav Nosálovský, jinak také majitel výstavného domu na kolínském
náměstí (dnes čp. 88), prodal dvůr v roce 1511 Matěji Střelci, zámožnému sladovníku a
majiteli neméně výstavného domu tamtéž (dnes čp. 71). Od jeho syna Jana Střelce získal

dvůr v roce 1518 Jan Kasalický. Také on patřil mezi nejbohatší kolínské měšťany.
Společně se svými bratry Jiříkem a Matoušem obdržel od Ferdinanda I. erb (na modrém
štítě bílý kolčí helm) a přídomek „z Kaštic“. V roce 1541 Jan Kasalický prodal dvůr
svému mladšímu bratru Jiříkovi. Ten však již následujícího roku umírá a zůstávají po
něm dva synové, Pavel a Matěj. Ti byli v době úmrtí svého otce v roce 1542 ještě
nezletilí a rodinný majetek nadále spravovala jejich matka Regina. V roce 1553 došlo
mezi oběma bratry k vypořádání dědictví. Dvůr získal starší Pavel, který měl bratrovi
vyplatit 750 kop gr. č., zajistit mu u sebe ubytování a stravu a také dobrého koně a
v případě, že by se Matěj oženil, měl mu dát ze dvora 4 krávy, 30 ovcí, 30 jehňat a „s
jedno luože šatuov dobrých“ (jedny peřiny?). Zdá se, že Pavel mohl na dvoře v Polepech
trvale pobývat, sám se psal jako „Pavel Kasalický z Kaštic a v Polepích“. Zemřel v roce
1568 a svůj majetek odkázal manželce a nezletilým dětem Jiříkovi, Burianovi, Elišce,
Kateřině a Aleně. Z Pavlova kšaftu (přesněji ze soupisu jeho majetku připojeného k této
poslední vůli) si můžeme udělat dobrou představu o tom, co se na dolním dvoře
v Polepech tehdy nacházelo. Napočítali bychom zde 8 koní, 20 dojnic, 20 jalovic, 330
ovcí i s jehňaty, 15 sviní, 60 slepic, 5 husí a jednoho housera, dále pak ze zemědělské
techniky 2 pluhy, 2 brány a 3 okované vozy. Ke dvoru náleželo 5 lánů polí (tedy něco
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přes 100 ha), louka, zahrada a rybníček. Ve výčtu je uvedeno i nádobí, jmenovitě soubor
osmi velkých cínových mís, osmi cínových konvic a dvou pouzder cínových talířů (i to
ukazuje na to, že dvůr sloužil k dlouhodobějšímu pobytu majitelů). Vdova po Pavlovi
Markéta z Olbramovic se poté provdala za Václava Hrabáně z Přerubenic na
(Červených) Pečkách a nadále spravovala dvůr v Polepech, a to až do své smrti v roce
1580. Poté se dvora ujali její synové z prvého manželství Jiřík Kasalický z Kaštic a
Burian Kasalický z Kaštic. Jiřík ale zemřel na mor již v roce 1582 a Burian byl
zaneprázdněn ve službách Petra Voka z Rožmberka, kde zastával funkci třeboňského
purkrabího (a krom toho zdědil po svém strýci Matějovi /+ 1582/ velký dvůr na
Pražském předměstí v Kolíně). Proto v roce 1593 Burian Kasalický z Kaštic prodal dvůr
v Polepech městu Kolínu a nedlouho poté, roku 1598, umírá v Kolíně na mor. Epidemii
podlehla také jeho manželka Johanna z Vildenšteina a skoro všechny jejich děti (přežila
jediná dcera, která se zdržovala mimo město).
Asi na prvý pohled zaujme, že manželky Pavla Kasalického z Kaštic (majitele dolního
dvora) i Jiříka Krčína z Jelčan (majitele horního dvora, viz minulý díl) měly přídomek
z Olbramovic. Mohly být příbuzné, snad i sestry (ovšem rod vladyků z Olbramovic byl
rozvětvený, a tak se mohlo jednat i o vzdálenější příbuzné). Každopádně Pavel Kasalický
udržoval s Jiříkem Krčínem přátelské vztahy. Možná by to vysvětlovalo to, že jejich
synové – Jakub Krčín z Jelčan i Burian Kasalický z Kaštic se dostali do služeb
Rožmberků. Snad mohl Jakub Krčín zajistit místo pro svého příbuzného (ovšem i zde
musíme být opatrní, Krčín byl ve službách Viléma z Rožmberka a Kasalický jeho
mladšího bratra Petra Voka z Rožmberka, který Krčína příliš v oblibě neměl a je známo,
že rád přijímal do služeb ty úředníky, s kterými se Krčín rozkmotřil). I Burian Kasalický
se podílel na stavbě jihočeských rybníků. V roce 1582 ho máme doloženého jako správce
díla (dozorce) na stavbě rybníka Ptačí blato nedaleko Lomnice nad Lužnicí (jen necelý
kilometr od rybníka nazvaného Krčín).
Otázkou zůstává, kde přesně se dolní dvůr nacházel. Dle kusých informací v historických
pramenech se zdá, že ležel v Polepském údolí severně od pozdější vsi (tedy asi poblíž
dnešního fotbalového hřiště). Ovšem starší literatura uvádí, že na jeho troskách později
vznikl dvůr čp. 1, ležící dodnes v obci při silnici z Kolína do Červených Peček.
Jaroslav Pejša

Kulturní a sportovní akce
Lyžařský zájezd
V sobotu 20.února 2010 se uskuteční lyžařský zájezd. Sportovní
středisko bude upřesněno v autobuse podle sněhových a cenových
podmínek. Vybírat se bude mezi střediskem Vrchlabí – Kněžický
vrch (sedačka, skipas 400,- Kč, pro děti 300,- Kč, 4 běžecké okruhy)
a Beneckem (také sedačka, cena skipasů shodná, 7 okruhů pro
běžkaře).
Odjezd autobusu v 7.00 hodin z autobusové otočky v Polepech, návrat je
plánován do 18.00 hodin. Cena za dopravu bude 100,- Kč pro polepské a
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150,- Kč pro ostatní. Skipas si hradí každý sám. Prosíme o přihlášení do pátku 12.2. u J.
Krále na tel.: 606 159 439.
Chcete si zacvičit Kalanetiku, P- class, Power Jogu ?
Stále je možné se přihlašovat na cvičení pod vedením profesionálních cvičitelek –
Kalanetika, Power-joga nebo P-class. Prosíme, kdo budete mít zájem o co a kdy, dejte
vědět na telefon E. Mačková 604 987 341.
Cena 45 Kč za 1 hodinu.
Zájemci přihlaste se, prosím, do 15. 2. 2010.
Karneval pro děti
Kulturní komise připravuje pro děti i ostatní karneval. Bude se
konat v neděli 7. března od 15 hodin v hospodě v Polepech.
Podobně jako vloni se bude soutěžit a tancovat, opět bude
připravena i tombola. Dobrovolné vstupné bude použito na
nákup drobností pro děti pro nějakou příští akci.
Výstava fotografií
Ve dnech 10., 11., 17. a 18. dubna bude ve spolkové místnosti probíhat výstava fotografií
Petra Podhajského. Podrobnosti přineseme v příštím vydání Polepských listů.

Polepský fotbal
Výsledky
dorostu
lednových
přípravných zápasů
23.1. Kutná Hora - Polepy 1:4
(Martínek 2, Bláha L., Pešek)
30.1. Polepy - Radim 4:0
(Radina, Bláha P., Martínek, Ladýř)
Do přípravy dorostu se zapojili 3 noví
hráči, kteří by měli stávající neměnný
kádr ještě více zkvalitnit.
V únoru dorost odjíždí na soustředění do
Zderaze u Skutče, konkrétně od 10.2. do
14.2.
V neděli 28.2. sehraje zápas od 15.00
hodin v Kolíně dorost s domácím FK. V
březnu se dorost zúčastní turnaje v
Červených Pečkách, kde postupně změří
síly s Červenými Pečkami, týmem
Tupadel a Peček.
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O prvním březnovém víkendu ještě navíc dorost sehraje zápas s AFK Kolín.
Zimní turnaj v Novém Bydžově
Polepy - Nymburk 1:0 (Müller)
Polepy - H. Králové dorost 3:1 (2x Javorek, Müller)
Polepy - Převýšov 2:3 (Křelina, Slezák)
TIPSPORT ZIMNÍ LIGA NOVÝ BYDŽOV - CHUDONICE 2010
GENERÁLNÍ PARTNEŘI-TIPSPORT A MĚSTO NOVÝ BYDŽOV

ZLATÝ POHÁR MĚSTA NOVÝ BYDŽOV
TABULKA ZLATÝ POHÁR MĚSTA NOVÝ BYDŽOV 2010
P. Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. SK Převýšov
2. FC Hradec Králové B
3. RMSK Cidlina Nový Bydžov
4. Sokol Polepy
5. 1.FK Nová Paka
6. FC Olympia Hradec Králové
7 SK Polaban Nymburk
8. FC Hradec Králové SD

3
2
3
3
3
3
3
2

2 1 0 07:05
2 0 0 13:03
2 0 1 08:04
2 0 1 06:04
1 2 0 08:02
0 1 2 01:09
0 0 3 04:12
0 0 2 01:09

07
06
06
06
05
01
00
00

STŘELCI:
4 – Karanský (FC HK B)
3 – Müller (Polepy), Janouch, Kazda (RMSK A), Diarra (Převýšov)
2 – Kouřil, Lacina, Veselka (FC HK B), Bejda (Nymburk), Bažík, Banda (Nová Paka),
Semelka (Převýšov), Javorek (Polepy)
1 – Křelina (Polepy), Pechar, Hrabík (Převýšov), Valenta, Blažej (RMSK A), Hečko,
Hubička, Ramba (FC HK B), vlastní (FC HK SD), Plot, Černý (Nymburk), Bělka
(Olympia), Svoboda, Jačišin, Ptáček, Jelínek (Nová Paka)
DALŠÍ PROGRAM:
06.02. Polepy – Olympia HK
07.02. Převýšov – FC Hradec B
07.02.Nová Paka – Nymburk
11.02. FC Hradec SD – N.Bydžov A

15,15
11,45
13,30
18,30
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