Číslo IV
Duben 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V sobotu odpoledne proběhla ve spolkové místnosti našeho obecního úřadu vernisáž
fotografií místního fotografa Petra Podhajského, který se věnuje fotografování
Českosaského Švýcarska. Paní místostarostka krátce představila autora krásných
fotografií, za doprovodu kytary zazpívala přítomným Anežka Mejzrová, několik slov
řekl o své tvorbě i Petr Podhajský. Po oficiálním zahájení jsme si nejenom prohlíželi
romantické snímky skal, řek, lesů, ale dostali jsme se i na fotografické „umění“ nás
amatérů. Díky několika nadšencům máme spoustu fotografií z akcí pořádaných v naší
vesnici. Na většině z nich jsou záběry toho, co se povedlo. Ale určitě jsou v Polepech i
problémy, které je třeba řešit a které nám unikají. Vzpomněl jsem si na své nerozvážné
mládí, kdy jsem na chování „autorit“ nahlížel poměrně kriticky a nakonec jsem byl i u
fotografické soutěže nazvané „Nešvary města Kolína“. A právě při výstavě nás mezi
řečí o dění v naší obci napadlo, proč neuspořádat podobnou soutěž i v Polepech. Snažíme
se sice o obec starat, co nám síly stačí, určitě jsou ale problémy, které řešit „nestíháme“,
nebo možná ani nevidíme. A právě záběry těchto nešvarů pro nás mohou být vodítkem
v další práci. Víte-li o nešvarech a máte-li chuť, určitě je nafotografujte a pošlete na
obecní úřad. Pro sebe si Vaše fotografie nenecháme.
V loňském roce jsme po obci pověsili ptačí budky. V Polepáčku jsme poprosili děti, aby
se podívaly, kdo v budkách bydlí. Zatím se nikdo neozval, možná je ještě brzy na
hnízdění. Zkuste nám pomoci zjistit, jestli naše úsilí při výrobě a vyvěšování budek
nebylo zbytečné, pošlete-li kromě zprávičky i fotografii budeme rádi a zveřejníme ji.
V minulých listech jsem psal i o tom, že se blíží jaro a před námi je zase spousta práce
při péči o obecní majetek. V loňském roce se nám podařilo najít klienta úřadu práce,
který pracoval pro obec a jeho práce byla skutečně vidět. I letos jsem se pokusil o
podobný krok, zatím bezúspěšně. Sice pro nás již několikátým rokem přes léto pracuje
jedna klientka úřadu práce, ale potřebujeme ještě ruku mužskou. Hledáme někoho, kdo
by byl schopen posekat trávu sekačkou i křovinořezem, nebál se vzít do ruky lopatu i
štětec, jezdil s multikárou, prostě někoho, kdo by byl polepským „Ferdou mravencem“.
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

Pokud jej nenajdeme na úřadu práce, budeme vděční i za „aktivního důchodce“. Kromě
práce nabízíme i slušné zacházení.
Do nadcházejících jarních dnů přeji hodně sluníčka, s ním dobrou náladu a sílu na
zvládání prací na zahrádkách a kolem našich domů.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V dubnu slaví
paní Miloslava Černohorská 78. narozeniny
a pan Jan Honc 77. narozeniny.
Přejeme jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
V úterý 30. března se uskutečnilo vzpomínkové setkání
polepských dříve narozených
spoluobčanů „Když nám bylo
20 let“ v polepské hospodě.
Velice nás potěšila velká účast a moc příjemná atmosféra. Za krásný a chutný dort ve
tvaru obří podkovy patří dík
paní Chroustové z Grunty. Za
přímo VIP projížďku v kočáře děkujeme p. Josefu Čábelovi. Další poděkování patří
panu Loukotovi, který věnoval do kroniky obce fotografie Nové ulice z června roku
1945. Poděkování patří i všem účastníkům akce.
Organizátorky setkání E. Mačková a I. Kučerová

Informace Obecního úřadu Polepy
Stav silnic po dlouhé zimě
Stavební komise seznámila zastupitele se stavem obecních komunikací. Výtluky po zimě
se nejvíce objevily v ulici Potoční, kde je dlouhodobě neutěšený stav, dále v ulici
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Růžové, Sportovní a Dlouhé. Vzhledem k tomu, že obec disponuje omezeným
množstvím finančních prostředků, není možné provést všechny opravy najednou.
Stavební komise má za úkol vytipovat nejvíce postižená místa, která budou opravena
přednostně.
Rekonstrukce elektrického vedení v obci
Firma ČEZ přislíbila rekonstrukci elektrického vedení v ulici Potoční, Sportovní a část
ulice Masarykova (v úseku od hasičárny až na konec vesnice směrem na Červené
Pečky). Podle posledních informací by měla rekonstrukce proběhnout v roce 2011.
V současné době probíhají projekční práce.
Kontejnery na velkoobjemový odpad a změna termínu svozu TDO
I letos na jaře budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
V polovině dubna, přesně o víkendu 16. až 18. dubna bude kontejner stát
na křižovatce ulic Pašinecká, V Cihelně. V tomto termínu bude také od
9.00 do 10.00 u hasičské zbrojnice odebírán nebezpečný odpad.
Následující víkend, tj. od pátku 23. do neděle 25. dubna bude kontejner
přistaven pod řadovkami nad dětským hřištěm.
Firma AVE oznamuje všem občanům, že mění den svozu TKO (popelnic) ze čtvrtka na
středu s platností od 14. 4. 2010. Nezapomeňte tedy připravit popelnice k vyvezení o den
dříve. Termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad zůstávají beze změny.
Na základě připomínek našich občanů při nejrůznějších příležitostech ohledně třídění a
sběru hliníku jsme se dohodli, že sběr této suroviny vyzkoušíme. S ohledem na
„lukrativnost“ tohoto materiálu bylo na zastupitelstvu dohodnuto, že na dvoře u OÚ bude
zřízena jedna popelnice k tomuto účelu. Jakmile bude sběrná nádoba k dispozici, budeme
vás informovat prostřednictvím Polepských listů.
Úklid ulic na jaře 2010
Letošní zametání ulic nás čeká ve dnech 4. května (úterý) a 6. května
(čtvrtek), a to opět mechanizací společnosti AVE Kolín. Žádáme vás o
přeparkování vašich plechových mazlíčků tak, aby ulice byly volné a
mohly být uklizeny v celé šíři. V úterý bude uklizena část obce od Kolína
až po ulici Dlouhou, včetně „řadovek“ a obecních ploch podél průtahu.
Ve čtvrtek se počítá se zbytkem obce. Pokud do té doby stihnete smést k obrubníkům
nepořádek z chodníků (nedělejte hromádky, zametací vůz se pak musí vracet), můžeme
jaro přivítat v čisté vesnici.
S díky za případnou pomoc Váš starosta Rostislav Vodička
Partnerská smlouva ing. Karaivanova s MAS Podlipansko
Ing. Karaivanov, majitel soukromého pivovaru Svatý Ján, podepsal s MAS
Podlipansko partnerskou smlouvu. Ta mu umožní čerpat i dotace na svou
podnikatelskou činnost z programu LEADER. Kromě toho se pan ing.
Karaivanov zapojil do projektu Polabí – regionální produkt. V pondělí 12. 4. na zámku
v Loučeni mu byl slavnostně předán certifikát POLABÍ regionální produkt pro piva
značky Mazel, Fešák, Povstalec a Oliver. Gratulujeme!
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Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se v naší vesnici stala již
tradicí. Také letos ji bude organizovat paní Květa Civínová a paní
Ludmila Vnoučková. Nepotřebné věci můžete vozit do bývalého
obchodu potravin v pátek 30. dubna od 17 do 19 hodin a následující
den, tj. 1. května dopoledne od 9 do 11 hodin.
Co vše můžete darovat?
 Letní i zimní oblečení (dětské, dámské a pánské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky a záclony
 Látky – minimálně 1 m2
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 Peří, péřové i vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle
 Veškerou nepoškozenou obuv
Co určitě Diakonie nevezme?
 Odřezky a zbytky látek
 Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku
 Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
 Znečištěný a vlhký textil, matrace a koberce
Co se děje s věcmi, které darujete?
Všechny budou odvezeny do skladu Diakonie Broumov, kde je klienti azylových domů
budou třídit. Nositelné oděvy budou předány potřebným, poškozené věci budou předány
k průmyslovému zpracování a nepoužitelný materiál bude odevzdán jako odpad, který
bude ekologicky zlikvidován.
Darováním nepotřebných oděvů a dalších věcí:
♥ Uvolníte místo ve své skříni
♥ Pomůžete šetřit životní prostředí
♥ Umožníte další využití staršího oblečení
♥ Pomůžete potřebným lidem
Náklady na akce
Příspěvek občanskému sdružení Přátelé polepského údolí na výzdobu pomníku T. G. M.
– 131 Kč.
Příspěvek občanskému sdružení Přátelé polepského údolí na uspořádání Noci
s Andersenem – 405 Kč.
Velikonoční tvoření (28.3.) – 815 Kč včetně pedigu na pomlázky.
Když nám byl 20 let (30.3.) – harmonikář 500 Kč, občerstvení 1 662 Kč.
Jednou větou ...
• Stavební komise oznamuje změnu termínů zasedání. Termín se přesouvá ze středy
na čtvrtek po zasedání zastupitelstva.
• V březnu proběhl závěrečný audit obce. Výrok auditora k hospodaření obce v roce
2009 byl bez výhrad.
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• V nejbližší době bude podepsána smlouva na dotaci pro víceúčelové hřiště
s umělým povrchem v prostoru u rybníka.
• Na otočce autobusů byla nějakým vandalem rozbita skla vývěsek.
• Fotbalisté Polep uspořádají 22. května sběr železného šrotu. Podrobnosti v příštím
čísle Polepských listů.
• Stále platí, že můžete uhrazovat poplatky za odvoz popelnic a poplatky ze psů na
OÚ v době úředních hodin administrativní pracovnice (viz. titulní strana).
Nezapomeňte, Vy, kterých se to týká, zaplatit také poplatky za čističku odpadních
vod (ČOV). Poplatek činí 500 Kč za připojenou nemovitost. Termín je prodloužen
do konce dubna.
• Podobně jako v minulých letech i letos můžete využít možnost zapůjčení obecní
multikáry (200 Kč na den plus úhrada nákladů na palivo) a štěpkovače (cena za
každou započatou hodinu s obsluhou je 50 Kč).
• Nezapomeňte, že až do konce října můžete posílat krajové recepty našich babiček
do podlipanské kuchařky. Odměnou vám bude jeden výtisk této kuchařky.
• Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každý čtvrtek – 15.4., 22.4., 29.4., 6.5, 13.5.
papír – ve středu v sudém týdnu – 21.4., 5.5.
sklo – v pátek – 16.4., 7.5.
nápojové kartony – ve čtvrtek - 15.4., 29.4., 13.5.
• Další veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v obvyklém termínu, tj.
v pondělí 3. května 2010 v zasedací místnosti na OÚ v Polepech od 19 hodin. S
programem budou zájemci seznámeni v hlášení obecního rozhlasu a na webových
stránkách obce.

Občanské sdružení – Přátelé polepského údolí
Inspirace na Masopust
Přátelé polepského údolí se vydali 6.3.2010 do
Jestřabí Lhoty na Masopust, který se zde konal již
podruhé. Chtěli jsme načerpat atmosféru a
zkušenosti. Masopust začínal ve 13 hodin a
přestože bylo hodně mrazivo, vydrželi jsme tam
do pozdních hodin. „Slaměný“ chodil od domu
k domu zvát do masopustního veselí. Pomáhali mu
ženich s nevěstou, kteří každého příchozího vzali
do tanečního reje, ke kterému vyhrávala veselá
muzika. Na závěr každého tance byl přípitek na
pevné zdraví v celém roce a něco dobrého k
zakousnutí. Masopustní rej provázela spousta
masek nejrůznějšího druhu: bába s nůší, čertíci, vodník, medvědář
s medvědem, sultán, cikánky, africké a břišní tanečnice, jeptišky,
smrťák s kosou, biřicové se šatlavou, kat a spousta dalších. Koho
biřicové sebrali do šatlavy, ten se musel vykoupit. Na závěr
5

masopustního veselí bylo zabití medvěda (basy) a jeho pochování. Nastal konec mlsání a
začal předvelikonoční půst.
V příjemné atmosféře bylo vidět, jak Masopustem žije celá vesnice!
Pojďte to zkusit s námi příští rok v Polepech!
Za občanské sdružení Líba Šterberová
Veselé Velikonoce
Jak si jistě většina z vás všimla, na
Velikonoční pondělí 5.4.2010 uspořádalo
občanské sdružení Přátelé polepského údolí
netradiční oslavu Velikonoc. Od rána jezdil
jarně vyzdobený kočár s koňmi pana Čábely
po celé vesnici doprovázen veselou
muzikou. Na přání i bez přání hráli
muzikanti pana Košaty jednu písničku za
druhou. K nim se připojil houf koledníků
s pomlázkami, kteří častovali každou slečnu,
maminku či babičku pořádnou velikonoční
nakládačkou. Tak jsme postupovali pomalu a jistě celou vesnicí a končili až v pozdním
odpoledni. Všude nás bohatě pohostili a přispěli i finančně na muziku i kočár. I počasí
nám přálo, a byť to zpočátku nevypadalo, vydrželo nepršet po celou dobu. Doufám, že se
všem tato akce líbila a splnila očekávání vesele prožitých Velikonoc.
Děkujeme těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci a samozřejmě děkujeme
Polepákům za milé přijetí a za peněžní dary.
Za občanské sdružení Líba Šterberová
Pozvánka
Občanské sdružení spolu s obecním úřadem Polepy Vás zve na 2. letní polepskou
olympiádu, která se bude konat 22. května 2010 na plácku u rybníka. Podrobnější
informace vyjdou v příštím čísle Polepských listů.
Líba Šterberová

Příspěvky polepských občanů
Vážení občané Polep!
Chtěl bych Vám všem vylíčit svoje dojmy z oslav „Když nám bylo 20 let“. Konaly se
dne 30. března 2010 v místním pohostinství. K poslechu a ke zpěvu nám na harmoniku
hrál pan Vlk z Červených Peček.
Byla to velmi zdařilá akce, která nám všem připomněla mladá léta a život v tehdejší
době.
Koně patřili a patří na vesnici. Proto byl nádherný počin, že vedení obce zajistilo svážení
místních účastníků kočárem pana Čábely. Pepíkovi Čábelovi patří velký dík, že tuto
tradici udržuje.
Program akce byl velmi zdařile organizován. Úsměvné a zábavné bylo prohlížení starých
fotografií s mladými tvářemi „Hádej kdo jsem?“
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Vysoké a morální ocenění patří
jmenovitě
panu
starostovi
ing.
Rostislavovi Vodičkovi. Paní Evže
Mačkové, která je asi hlavním
organizátorem všech kulturních akcí
v Polepech. Velký dík patří též panu
Václavu Liškovi a spol., kteří tyto
události pomocí internetu dávají na
vědomí celému světu.
Obec Polepy se má čím chlubit!!!
Tímto mým článkem chci apelovat na
všechny Polepáky, aby si svých
zastupitelů vážili. Obec žije tehdy,
pokud má bohatý kulturní program.
Važte si takových koní!!! Pamatujte na
ně v příštích komunálních volbách.
Velký dík patří též provozovateli místního pohostinství panu Peškovi za pěkné a čisté
prostředí. Bylo tam milo a útulno.
Celá tato kulturní akce byla velmi zdařilá a touto cestou děkuji za to, že jsem byl též
pozván.
Jaroslav
Chroust
(Pozn. Článek nebyl upravován ani krácen, byla zachována i úprava textu.)

Kapitoly z dějin Polep
VII. Založení vsi
Před třicetiletou válkou byly oba polepské dvory v držení
města Kolína (dolní od roku 1593, horní od roku 1606).
Kolínským ovšem mnoho nevynášely. Do jisté míry za to
mohly časté neúrody v letech 1600–1618, ale svoji vinu nesli
i správci dvorů, kteří si hleděli spíše vlastní kapsy, než
obecního blaha.
Již od konce 16. století se Kolín začal nepříjemně
zadlužovat. Situace se ještě zhoršila po vypuknutí války v
roce 1618. Na sklonku roku 1622 přišla další rána. Jako trest
za účast na stavovském povstání ztratilo město všechny své
statky (nejdůležitější zdroje svých příjmů). Mezi zabaveným
majetkem byly i oba polepské dvory. Až z jara roku 1628 je
panovník kolínským navrátil. Bohužel dluh stále narůstal.
Jedním z hlavních věřitelů města byl Hans de Witte
z Lilienthalu, původem „bohatý kupec z Nidrlandu“, který již
za Rudolfa II. působil v Praze jako bankéř a často půjčoval i
samotnému panovníkovi. Později byl osobním bankéřem Albrechta z Valdštejna a
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neblaze se proslavil jako člen mincovního konsorcia, které přivedlo státní kasu k
bankrotu. Své nemalé zisky zhodnocoval skupováním četných panství v Čechách (např.
Kácov, Koloděje nad Lužnicí, Opařany, Podboří, Rataje nad Sázavou). V roce 1629
koupil také /červeno/pečecké panství.
Zjara roku 1630 se kolínští rozhodli vyřešit nepříjemnou finanční situaci a získat nějaké
prostředky prodejem polepských dvorů. Nejprve je nabídli svému věřiteli panu de Witte,
jehož majetek s dvory sousedil. Jednání bylo ovšem bezvýsledné. Poté krátce
vyjednávali s kutnohorskými jezuity, ale ani oni o dvory nakonec neprojevili zájem.
Nezbývalo než se vrátit k jednání s panem de Witte. Majitel /červeno/pečeckého panství
nakonec s koupí souhlasil, pro Kolín byla ovšem značně nevýhodná. Hans de Witte
městu pouze odepsal dluh 7 000 zl. (plus 800 zl. na úrocích), který u něho mělo. Hodnota
polepských statků byla minimálně dvojnásobná. Kromě toho se město muselo vzdát i
úroku 15 kop gr. (přibližně 35 zl.), které byly ročně odváděny z dolního mlýna k záduší
chrámu sv. Bartoloměje. Od této chvíle se staly polepské dvory (a později i ves) na
dlouhou dobu součástí /červeno/pečeckého panství.
Hans de Witte z Lilienthalu tragicky umírá
pravděpodobně již v září či říjnu 1630. Ovšem i on
měl své věřitele. Jednomu z nich, hamburskému
kupci Valterovi de Hertogen, se podařilo
prostřednictvím vyslance svobodného hanzovního
města Hamburku ve Vídni, dr. Daniela Meurena,
/červeno/pečecké panství obstavit. Nedlouho poté,
v roce 1635, bylo věřiteli prodáno za 43 000 zl.
císařskému dvornímu radovi Joštu Gebhardovi
z Kamenice. Ten ho v lednu roku 1655 prodal za
40 000 zl. hraběti Janu Fridrichovi /Bedřichovi/
z Trauttmannsdorffu, majiteli panství Litomyšl a
Brandýs nad Orlicí. Nový majitel měl dost peněz na
to, aby mohl do zpustlého /červeno/pečeckého
panství investovat a postupně ho zvelebovat a
rozšiřovat. Přikoupil k němu statky Kbel (1661),
Bečváry (1669), Jindice (1678), Červený Hrádek (1681) a Žandov (1689). Obnovil pusté
vsi (např. Nebovidy, na jejichž místě rostl v šedesátých letech již vzrostlý les) a nově
založil vesnice Hluboký Důl, Bojiště, Dobešovice, Kraličky, Kamennou Lhotu, Pivnisko,
Miletín a také Polepy.
Prvním osadníkem v Polepech byl roku 1663 (či krátce poté) Jan Martínek (později čp.
27), k němu přibyl v roce 1669 Jan Kolář (pozdější čp. 31) a dále Jan Vávra (později čp.
5), Jan Procházka (později čp. 6), Jiří Vorovka (později čp. 7), Jakub Syrový (později čp.
8), Matěj Hympfl (později čp. 11) a Kašpar Martínek (později čp. 12). V roce 1682
k nim přibyli Jan Dostál (později čp. 16), Václav Jelínek (později čp. 14), Jan Zavřel
(později čp. 19), Václav Blažek (později čp. 32) a Ondřej Rada (později čp. 34).
Zastavme se ještě u zakladatele Polep Jana Fridricha z Trauttmannsdorffu. Trauttmannsdorffové pocházeli ze Štýrska, kde se připomínají již ve 13. století. Otec Jana Fridricha,
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Maxmilián (1584–1650), byl obratný diplomat ve službách Ferdinanda II. Za své služby
byl v roce 1623 povýšen do stavu říšských hrabat. Z pobělohorských konfiskací skoupil
výhodně řadu panství, které daly základ rozsáhlému rodovému jmění. Jeho syn Jan
Fridrich se narodil v roce 1619 a byl dvakrát ženat, poprvé s Marií Klárou
z Ditrichštejna, podruhé s Eleonorou Klárou ze Šternberka. Zemřel 4. února 1696 a je
pochován v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.
Jaroslav Pejša

Kulturní a sportovní akce
Výstava fotografií Petra Podhajského
V sobotu 10. dubna byla slavnostně otevřena výstava mladého polepského fotografa
Petra Podhajského. K vidění jsou nádherné fotografie velkých formátů z přírody Česko
Saského Švýcarska. Kdo ještě nestihl výstavu navštívit, má poslední šanci tento víkend
17. a 18. dubna vždy od 15 do 17 hodin. Na výstavě je možné si prohlédnout i několik
fotografií profesionálního fotografa pana Václava Sojky.
Slet čarodějnic
Zveme všechny čarodějnice 1. i 2. kategorie (mladší i ty starší)
na Slet čarodějnic, který se bude konat v pátek 30. dubna na
Tajemném vrchu (na známém místě za Dostálovou zahradou).
Odlet všech účastnic je v 17,30 hodin od ztrouchnivělé
chalupy (od polepské hasičárny). Účastnice sletu, které pošlou
vzkaz po sově do 29.4. (zaregistrují se, tj. uvedou své jméno,
věk, atd. na telefonu 723 514 533), obdrží na místě žabí
stehýnka na lopuchovém listu nebo grilované komáří nožičky,
k pití bude louhované rybniční bahno se slzami opuštěných lesních žínek (občerstvení).
Součástí sletu bude módní přehlídka bez plavek (pouze v převleku).
Sletu zdar Belzemína Ušatá, v. r.
Prodejní výstava balkónových kytiček
V sobotu 1. května bude před polepskou hospodou od 9.00 hod probíhat
prodejní výstava balkónových kytiček a dalších potřeb ke květinové výzdobě
domů. Paní Petra Abrahámová si pro vás připravila širokou nabídku rostlin.
Přijďte se třeba jen podívat.
E. Mačková
Maminky, babičky, tety přijďte oslavit svůj svátek - Den matek
Na oslavu svátku si pro vás polepské děti připravily vystoupení
plné tanečků, básniček, písní a divadla. Nenechte si ujít ani zpěv
Anežky Mejzrové za doprovodu mladého kytaristy Tomáše
Zatřepálka. K vidění bude i krátká foto prezentace z různých akcí
pořádaných v Polepech. Na vše se můžete těšit v neděli 9. května
od 15 hodin v polepské hospodě. Pro všechny bude také připraveno i malé občerstvení a
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kytička pro potěšení.

E.

Mačková

Májová tancovačka
V sobotu 15. května se uskuteční na polepském hřišti ve spolupráci
s fotbalisty TJ Polepy taneční májová zábava. K tanci a poslechu bude
od 20 hodin hrát hudební duo Tomáše Havránka.
Opět bude připravena bohatá tombola a „možná přijde před půl nocí i
kouzelník„.
Prosíme spoluobčany o sponzorské dary do tomboly. Dary je možné
nosit na obecní úřad, nebo v den zábavy, tj. 15. května, ve 13.30 hodin
přímo na hřiště. Tombola bude určitě příjemným zpestřením večera.
E. Mačková

Opět se nám blíží výlet nejen pro důchodce
I letos vyjedeme nejen za památkami. Již v pořadí čtvrtý výlet se uskuteční v pátek 18.
června 2010. A kam naše cesta povede? Nejdříve se zastavíme v Poděbradech na krátké
exkurzi do skláren. Připomeneme si výrobu skla a prohlédneme si expozici českého
sklářského umění. Poté budeme pokračovat na Bučický mlýn u Rožďalovic, kde
navštívíme ekofarmu a seznámíme se s chovem ovcí. Dále je zamluvena prohlídka
zámku Loučeň a labyrintária www.zamekloucen.cz. Poslední zastávka je naplánována na

pohádkovém hradě Staré Hrady u Libáně www.starehrady.cz. Náš výlet bude tedy
v oblasti poděbradska, nymburska a mladoboleslavska. Na cestu se vydáme v pátek ráno
v 8 hodin z autobusové otočky v Polepech a návrat je plánován do 17 hodin. V autobuse
se bude vybírat příspěvek ve výši 250,- Kč pro polepské a 300,- Kč pro cizí. Peníze
budou použity na vstupy, autobus bude hrazen z rozpočtu obce. Určitě se máme na co
těšit, výlet nebude náročný na chůzi a doufám, že i počasí nám vyjde. Přihlášky, prosím,
na telefonu 604 987 341.
E. Mačková
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Polepský fotbal
Po zimní přestávce Vám přinášíme umístění polepských fotbalových týmů. Tabulky na
následujících stránkách byly sestaveny z výsledků jednotlivých utkání jarního kola k 7.
dubnu 2010.
TABULKA A - Krajský přebor
Rk. Tým
Záp +
1.
FK Kolín
18 12
2.
Vlašim B
18 11
3.
Beroun
18 10
4.
Úvaly
18 9
5.
Libiš
18 8
6.
Polepy
18 8
7.
Litol
18 8
8.
Zápy
18 7
9.
Brandýs-Boleslav A
18 7
10. Semice
18 6
11. Benátky
18 6
12. Neratovice
18 6
13. Nymburk
18 6
14. N. Strašecí
18 6
15. Milín
18 3
16. Sedlčany
18 1

TABULKA B - III. třída A
Rk. Tým
Záp +
1.
Nebovidy A
15 12
2.
Veletov
15 9
3.
St. Kolín A
15 9
4.
Č. Pečky B
15 8
5.
Veltruby
15 7
6.
Hradištko I
15 6
7.
Týnec/nL B
15 6
8.
Vrb. Lhota A
15 5
9.
Krakovany A
15 5
10. Polepy B
15 5
11. Pašinka
15 4
12. V. Osek B
15 4
13. Radovesnice
15 3
14. Ovčáry A
15 4

0
1 2
4 2
1 5
3 4
4 4
4 5
2 7
4 6
3 7
2 8
4 7
1 10
3 9
0 11

0
5
5
2
3
4
3
3
4
3
6
6
6
4
3
2
1

1
2
6
6
6
7
7
7
8
6
6
6
8
9
13
16

Skóre Body
49:16
41
54:19
38
32:23
32
38:24
30
36:33
28
37:33
27
34:30
27
29:18
25
34:34
24
27:33
24
22:28
24
16:23
24
24:33
22
23:26
21
15:50
11
15:62
4

Skóre Body
42:17
37
46:22
31
40:28
28
38:18
27
35:25
25
28:26
22
19:20
20
24:33
19
29:33
18
31:34
17
24:47
16
26:45
13
16:26
12
27:51
12
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TABULKA - OP Dorost 1.A třída C
Rk. Tým
Záp + 0
1.
Kunice
15 12 2 1
2.
Velim B
15 12 1 2
3.
Jirny
15 10 4 1
4.
Polepy
15 10 1 4
5.
AFK Pečky
15 9 2 4
6.
Zeleneč
15 7 3 5
7.
FK Kolín B
15 7 1 7
8.
Č.Brod
15 6 2 7
9.
Říčany
15 5 4 6
10. Malešov
15 3 5 7
11. U. Janovice
15 4 1 10
12. Ovčáry
15 3 2 10
13. Kouřim
15 2 2 11
14. Libodřice
15 0 0 15

Skóre Body
50:13
38
68:14
37
56:17
34
48:25
31
55:26
29
32:24
24
42:40
22
37:36
20
27:28
19
29:43
14
26:53
13
26:61
11
33:66
8
12:95
0

TABULKA - OP Žáci
Rk. Tým
Záp + 0 1.
Vrb. Lhota
4 4 0 0
2.
Polepy
4 4 0 0
3.
FŠ V. Osek
5 3 1 1
4.
Zásmuky
4 2 1 1
5.
Veltruby
3 1 0 2
6.
Ovčáry
3 0 0 3
7.
T. Dvory
3 0 0 3
8.
Č. Pečky
4 0 0 4

Skóre Body
45:2
12
21:3
12
28:9
10
10:6
7
2.24
3
2:21
0
2:23
0
0:22
0

V závěru přípravy se dorostu přestalo výsledkově
i herně dařit. Na turnaji v Červených Pečkách
jsme postupně hráli s těmito výsledky:
Polepy – Tupadly
0:1
Polepy – Červené Pečky
3:0
Polepy – Pečky
1:2
Vstup do mistrovské soutěže se dorostu povedl.
Ve 2. a 3. jarním kole jsme se vždy utkali s
aktuálně vedoucími týmy tabulky, které jsme po
bojovném výkonu zvládli a doufám, že i potěšili naše fanoušky, kteří nás přijeli podpořit
i do Velimi, za to moc děkujeme.
Polepy – Ovčáry 5:0 (2x Radina, 2x Mládek, Vaňkát)
Velim – Polepy 0:1 (Kaprálek)
Polepy – Kunice 3:1(Vaňkát, Kaprálek, Pešek)
Honza Půža
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