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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Za necelé tři týdny budeme opět volit naše vrcholné politiky. Možná by se hodilo, abych
pronesl několik moudrých slov na téma uvážené volby, požádal Vás o obezřetnost a
zdravý rozum a sdělil Vám, kterou že stranu budu volit. Nečekej to ode mne. Naštěstí už
nemusíme být v žádné straně, a tu volit, nemusíme se žádnému tajemníkovi zpovídat za
své rozhodování. Myslím, že většina z Vás poznala, že „na obci“ si na velkou politiku
nehrajeme, ale jde nám o to, aby vesnice žila, snažíme se, abyste byli spokojení. A to by
mělo být cílem našich poslanců, těch, které budete případně volit.
A teď k našim „malým“ polepským záležitostem.
Ve čtvrtek bylo slavnostně otevřeno chráněné bydlení nad hřištěm. Sláva byla jen pro
zvané, ale všichni ostatní budou mít možnost také se podívat, jak u nás budou „kluci“ žít.
Ve čtvrtek 27. května mezi 15. a 19. hodinou bude den otevřených dveří. Přijďte na
návštěvu.
O minulých víkendech jsme si doma uklidili odpad nebezpečný i velkoobjemový, AVE
nám zametlo vesnici, na sekání trávy a ostatní obecní práce se nám také někdo přihlásil*,
takže jsme připraveni na další zvelebování obce. Většina obyvatel obce bere ohled na
naše snahy o vesnici ještě hezčí a upravenější, co mne však zaráží, je skládka odpadu za
zelení vedle řadovek. Při sekání trávy jsem objevil vyházené větve, trávu, stavební suť, a
to všechno pěkně pod smrkem, nebo pod strání. Je to zarážející, ale dvacet let po
revoluci jsme schopní stále vyhazovat svůj odpad na cizí pozemek, v tomto případě
dokonce na soukromý. Snad v každých listech nabízíme možnost zlikvidovat biologický
odpad na obecním kompostu, na malé množství suti máme také místo. Pojďme se,
prosím, pokusit zlikvidovat i tuhle poslední skládku ve vsi. Potřebujete-li se zbavit
nějakého odpadu a nevíte-li kam s ním, zavolejte, rád Vám poradím, případně pomohu.
Co nás čeká? Máme podepsanou dohodu o poskytnutí dotace na umělý trávník na hřišti u
horního rybníka, teď už jen dobře vybrat dodavatele. Podali jsme žádost o dotaci na
opravu části ulice Růžová – vedle obecního úřadu, přihlásili jsme se do soutěže Vesnice
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roku 2010, čekáme, jak Středočeský kraj rozhodne o našich žádostech o čtyřmilionovou
dotaci na opravu chodníků v obci a o dotaci na instalaci mříží na dveře kapličky. Kromě
toho musíme opravit silnice rozbité po zimě, u horního rybníka postavit stůl na stolní
tenis, opravit střechu na obecním úřadu a spoustu dalších drobností. A na podzim nás
čekají volby komunální. A také posvícení … Ale hlavně bude LÉTO! Teploučko,
prázdniny, dovolená.
Držme si palce, ať se nám všechno podaří, ať nám slouží zdraví a hlavně, ať máme
radost ze života a z toho, co děláme.
To vše Vám přeje Váš starosta Rostislav Vodička
*Po uzávěrce: Už zase nikoho nemáme a tudíž intenzivně hledáme pracovníka na obecní práce.

Blahopřejeme našim spoluobčanům
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V květnu slaví
pan Jaroslav Hruška 83. narozeniny,
paní Libuše Nehasilová 82. narozeniny
paní Věra Slavíčková 70. narozeniny.

a

Přejeme jubilantkám vše nejlepší
hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Děkujeme Petru Podhajskému za uspořádání výstavy velkoplošných fotografií krásné
přírody Česko - Saského Švýcarska. K příjemné atmosféře „výstavní síně“ ve spolkové
místnosti přispěly určitě i nádherné květy narcisů, které daroval Ing. Vladimír Vojáček.
Poděkování patří tedy i jemu za květinovou výzdobu.
Stejně jako v minulých letech zorganizovaly a realizovaly humanitární sbírku
nepotřebného šatstva a jiných věcí pro Diakonii Broumov paní Květa Civínová a paní
Ludmila Vnoučková. Děkujeme organizátorkám a děkujeme také všem, kteří na charitu
pro potřebné přispěli.
Poděkování patří i všem rodákům z Polep za půjčování fotografií z dob více i méně
dávno minulých k ofotografování (v návaznosti na akci Když nám bylo 20 let …).
Dále děkujeme všem, kteří darovali nějakou věcnou cenu do tomboly na Májovou
tancovačku. Vzhledem k tomu, že tato možnost stále ještě do 15. května trvá, celý
seznam dárců (bude-li dárce chtít a budeme-li ho vědět) zveřejníme v předprázdninovém
čísle Polepských listů.

Informace Obecního úřadu Polepy
Stav silnic po dlouhé zimě
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Již v minulém čísle jsme psali o neutěšeném stavu místních komunikací, které utrpěly
následkem dlouhé a tuhé zimy. Stavební komise doporučila jako nejvíce postižené
opravit v první řadě ulici Růžovou a Potoční. V rozpočtu obce je na tyto aktivity
prozatím vyčleněna částka 50 tis. Kč. Podle skutečných nákladů na opravu výše
uvedených ulic bude následně rozhodováno o možnosti nebo nemožnosti oprav dalších
poškozených úseků.
Poplatky za TDO, psy a ČOV - neplatiči
Kdo ještě nezaplatil poplatky za odvoz popelnic, psa nebo čističku odpadních vod, je tak
potřeba neprodleně učinit. Termín vypršel 30. dubna. V případě, že poplatky nebudou
uhrazeny do konce května, budou neplatiči zveřejněni v Polepských listech.
Žádosti o dotace
Z projektu LEADER MAS Podlipansko obec požádala o finanční prostředky na úpravu
silnice před obecním úřadem. Jedná se o dopravně bezpečnostní opatření včetně
zpomalovacího retardéru.
Na Nadaci Partnerství TPCA obec předložila žádost o dotaci na projekt „síťě“
cyklostezek, která byla vypracována ve spolupráci s o. s. Denemark Kutná Hora a na
základě jejich zkušeností s budováním cyklostezek v okolí Kutné Hory. Celková částka
je odhadována na 850 tis. Kč, Polepy letos budou žádat o částku 300 tis. Kč.
Ozelenění průtahu obce – veřejné projednávání
Byla oslovena firma zabývající se zahradní a
krajinářskou tvorbou, aby se pokusila
navrhnout ucelenou koncepci osázení průtahu
obce zelení, případně přilehlých ploch. Firma,
která
se
jmenuje
Fialová
Veverka
(www.fialovaveverka.cz), nedávno seznámila
zastupitele se svým návrhem na výsadbu
zeleně na hlavní silnici. Zastupitelům se
navržený projekt líbil, některé úseky a jejich
řešení připomínkovali. Výsledný návrh bude
veřejně prezentován a diskutován v úterý 18.
května od 19 hodin ve spolkové místnosti na obecním úřadě. Komu není lhostejné, jak
bude vypadat naše obec na průtahu, a kdo nechce lamentovat, jak špatně zastupitelé
rozhodli, je srdečně zván na veřejné projednávání.
Sběr železného šrotu
Fotbalisté v sobotu 22. května pořádají sběr železného šrotu. Nepotřebné staré železo
připravte na chodník, odtud bude nakládáno na valník traktoru a odvezeno do kovošrotu.
Pokud potřebujete odvézt těžkou věc, kterou nezvládnete sami vynést na chodník,
vyčkejte příjezdu traktoru, fotbalisté Vám rádi pomohou. V případě velkého množství
odpadu bude svoz trvat i do odpoledních hodin.
Slavnostní otevření chráněného bydlení
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Ve čtvrtek 6. května se uskutečnilo
slavnostní
otevření
budovy
Chráněného bydlení v Polepech č. p.
169. Mezi hosty byl hejtman
středočeského kraje Mudr.
David
Rath. Slavnostní setkání zpestřilo
vystoupení břišních tanečnic ze
sociálního zařízení Zvoneček Bylany.
Za obec Polepy místostarosta Mgr. E.
Mačková předala čtyřem klientům
pamětní medaile obce Polepy a
přivítala je do řad polepských
spoluobčanů. O akci bude informace
v kolínském Pressu a www.stredocech.cz.
Pozvání na den otevřených dveří do Chráněného bydlení v Polepech
Ve čtvrtek 27. května bude od 15 do 19 hodin otevřena k prohlídce budova Chráněného
bydlení v Polepech č.p. 169 (dům nad hřištěm). Budete si moci prohlédnout nově
zrekonstruované prostory, ve kterých budou bydlet a žít čtyři chlapci ze Zvonečku
Bylany.
Paní ředitelka Ing. Iveta Blažková vás velice ráda objektem provede a seznámí se
službami, které sociální zařízení Zvoneček nabízí.
E.
Mačková

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 28. května od 14 do 22
hodin a v sobotu 29. května od 8 do 14 hodin. Na hlasovacím lístku, které obdržíte
nejpozději 1 týden před konáním voleb, můžete zaškrtnout maximálně 4 preferenční
hlasy. Volební místnost se jako obvykle nachází na OÚ, nezapomeňte si s sebou vzít
platný(!) občanský průkaz.
Další volby nás čekají na podzim, a to volby komunální, budeme si moci zvolit
(staro)nové zastupitele. Přesný termín ještě není znám. Podrobnosti o termínech a
podmínkách pro sestavení jednotlivých kandidátek najdete přehledně uspořádané např.
na http://oupetrovice.cz/komunalni-volby.
Vesnice roku
Polepy se opět přihlásily do soutěže Vesnice roku. V předcházejících letech jsme měli
vždy početnou a silnou konkurenci, předpokládáme, že ani letos tomu nebude jinak.
Počet přihlášených obcí je sice „jen“ 27 oproti 39 v loňském roce (v roce 2008 a 2007
dokonce 49). Pokud se však podíváte do jmenného seznamu, najdete tam ostřílené
soupeře jako například Senomaty, Krakov, Ratměřice, Hlavenec nebo Dobšice.
V roce 2008 se nám podařilo získat Diplom za všestranný rozvoj obce a k tomu finanční
odměnu 40 tis. Kč. Podaří se nám zúročit všechny zkušenosti nasbírané během našeho
volebního období? Každopádně chceme letos připravit prezentaci chronologicky
řazených událostí, které se odehrály v naší obci během uplynulých 12 měsíců. Bohužel,
jedny z prvních informací získá hodnotitelská komise z našich oficiálních webových
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stránek, ty však mnoho ke chlubení nejsou. Pan starosta má ideu, že bychom letos mohli
zaútočit na zelenou stuhu, kterou hodnotitelská komise uděluje za péči o zeleň a životní
prostředí. Pomůžete nám?
Náklady na akce
Slet čarodějnic (30.4.) – bonbóny ve tvaru žížal, hadů, kostlivců, zubů a myší 228 Kč
(část bude použita ještě na dětském dni), špekáčky, chléb, tácky a kelímky 431 Kč. Díky
Vašim příspěvkům na dobrovolné vstupné mohly být zakoupeny hodnotné ceny pro
nejkrásnější čarodějnice – perníková čarodějnice a perníkové chaloupky v hodnotě 483
Kč.
Jednou větou ...
• Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s nákupem klimatizace pro kanceáře
administrativní pracovnice a starosty z důvodu nesnesitelného horka během
letních dnů. Náklady podle nabídek se budou pohybovat kolem 45 tis. Kč.
• Se souhlasem zastupitelů byla zakoupena ozvučovací technika pro zabezpečení
kulturních akcí pořádaných obcí. Cena činila 14 tis. Kč, tímto krokem bychom
měli uspořit za jednorázové náklady na zvukaře.
• Z důvodu ochrany obecního majetku a snížení částky za pojistné bylo rozhodnuto
o záměru nechat elektronicky zabezpečit obecní úřad a objekt hasičárny. Bude
poptáno.
• V Kolíně v Polepské ulici v úseku od hasičárny po bývalé ČSAD se od května
měří rychlost a zjištěná data vyhodnocuje městská policie, případně odbor
dopravy.
• 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).
• Kdo má zájem pracovat v obci jako brigádník ( i aktivní důchodce) hlaste se
na OÚ v Polepech
• V současné době probíhají jednání ve věci pronájmu horního rybníka.
• Nezapomeňte, že až do konce října můžete posílat krajové recepty našich babiček
do podlipanské kuchařky. Odměnou vám bude jeden výtisk této kuchařky.
• Pozor změny! Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu – 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6.
papír – ve čtvrtek v sudém týdnu – 20.5., 3.6., 17.6.
sklo – v pátek – 21.5, 4.6., 18.6.
nápojové kartony – ve čtvrtek - 13.5., 27.5., 10.6.
• Další veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat v obvyklém termínu, tj.
v pondělí 7. června 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
Noc s Andersenem
Vracím se ještě v pár řádcích k Noci s Andersenem, která v Polepech proběhla 26.3.
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Pobývala jsem totiž s dětmi 6 týdnů v léčebně a k napsání příspěvku se dostávám až
nyní. Děkujeme za účast všech dětí i maminek, doufám, že byli všichni spokojeni. Také
děkuji za pomoc při přípravě a realizaci pí Jitce Maryškové a pí Aleně Peroutkové, obě
jsou členkami našeho občanského sdružení.
Děkujeme pí Adamcové za sponzorský dar v podobě malých nugetek. Děkujeme také
pohádkovým bytostem, že byly obě tak laskavé a navštívily nás.
A teď ještě malá rekapitulace průběhu:
Naši druhou Noc jsme odstartovali krátce po 17. h. Letos se nám „urodilo“ daleko více
dětí, než jsme očekávali. Přišlo jich 16. Dospělých 7.
Začínalo se v obecní knihovně. Naše paní knihovnice nás naučila krátkou básničku ze
Špalíčku „Princeznička na bále, poztrácela korále ...“ a pak nám přečetla pohádku O
princezně na hrášku. Na konci nás překvapila zapeklitým úkolem. Každému rozdala po
jedné kuličce hrášku a dala nám za úkol dát si ho pod spacáky, abychom poznali, zda se
v někom z nás neskrývá princezna :-).
Počasíčko nám přálo a skřítek Knihovníček nám připravil Pohádkovou cestu, tak proč
nevyrazit za dobrodružstvím? Plnili jsme úkoly a na konci na nás čekal ukrytý poklad se
sladkými nugetkami. Mňam. Některé děti se do nugetek pustily rovnou na místě, bez
lžiček – jen tak.
Po návratu na obecní úřad se na nás přišla podívat první pohádková bytost. Přebírala
hrášek s čočkou a všichni jsme uhádli, že je to Popelka.
To už nám kručelo v bříšku a sami jsme si „uklohnili“ večeři – jednohubky. Moc nás to
bavilo. Napichovali jsme všechno možné.
Po naplnění bříšek jsme kreslili skřítka Knihovníčka tak, jak si ho každý představujeme.
Přes noc se z výkresů vyrobila leporela a ráno se rozdala všem dětem spolu s pamětními
listy z knihovny. Navštívila nás také druhá pohádková bytost. Kdo z Vás si ještě
vzpomene, jaká bytost to byla?
Poté se hrálo divadélko. Děti si samy vyrobily svoje loutky – vybarvily je, vystřihly a
opatřily špejlí. Divadélko se hrálo dokonce dvakrát. Jednalo se o pohádku o Červené
Karkulce.
A pak už byl čas na spinkání. Všechny děti si nedočkavě vybalily svoje spacáky a malé
děti již začaly polehávat. Starší děti přečetly těm malým kousek ze své oblíbené knížky,
pak ještě četly maminky a pak rovnou zhasnout. Prý byla v noci bouřka. My jsme nic
neslyšeli.
Pavla Brožková
Jarní procházka
Před časem jsem psala o tom, že plánujeme pokračování našich vycházek, tentokrát to
měla být jarní vycházka, která by nás zavedla k Cikánce, kde na jaře krásně kvetou
sasanky.
Bohužel se musím omluvit, pobyt v léčebně mi do tohoto období zasáhl. Vycházka bude,
jen musíme vybrat vhodný termín. Termín vycházky bychom dali včas vědět. Děkuji.
Pavla Brožková

Rodinná olympiáda
V sobotu 22.5. se bude od 14h konat Rodinná olympiáda. S disciplínami vás seznámíme
prostřednictvím obecního rozhlasu či prostřednictvím letáčků do vašich schránek.
Disciplíny budou pro děti i pro dospělé. Akce bude trvat 2-3 hodiny. Loni se tato
olympiáda vydařila, doufáme tedy, že tomu tak bude i letos. Přijďte všichni, těšíme se na
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vás.

Pavla

Brožková

Příspěvky polepských občanů
1. slet čarodějnic
Vloni se na čarodějnicích sešlo jen pár zájemců, spíše jsem měla dojem, že oslavy jsou
tak nějak roztříštěné. Na podzim jsem paní Brožkové navrhovala, aby jako OS
uspořádali nějakou společnou oslavu čarodějnic. Nakonec čarodějnice z plánu akcí jejich
sdružení vypadly a mně bylo líto nechat tuhle myšlenku ležet ladem. Proto poměrně
spontánně vznikl letošní 1. slet čarodějnic. Cílem bylo se pobavit a sejít společně u
jednoho ohně.
Na veselém podvečeru se setkalo několik desítek čarodějnic, čarodějniček a dokonce
čarodějů s rodičovským doprovodem, ty nejšikovnější vyhrály nádhernou perníkovou
sochu v podživotní velikosti nebo nový byt v podobě perníkové chaloupky. Naučili jsme
se byliny a koření, svezli se na lopatě, prolezli pavučinou, proletěli komínem a otestovali
letovou rychlost košťat. Bezesporu nejúspěšnější disciplínou bylo míchání kouzelných
lektvarů. K chuti přišly i vlastnoručně grilované komáří nožičky.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala paní Janě Syřínkové a paní Evže Mačkové
za pomoc při organizování 1. sletu čarodějnic. Jen škoda, že nejzkušenější čarodějnice
přišly v přestrojení za mamky a taťky z 21. století . Irena Kučerová alias Belzemína Ušatá

Kapitoly z dějin Polep
VIII. Polepy v 18. století
Po
smrti
Jana
Fridricha
z Trauttmannsdorffu v roce 1696
zdědila /červeno/pečecké panství
(a tím i Polepy) jeho manželka
Eleonora Klára ze Šternberka a
následně jejich syn František
Adam z Trauttmannsdorffu, který
je na jaře roku 1713 prodal Karlu
Jáchymovi Bredovi.
„Vysoce urozený pán Karel
Jáchym sv. Římské říše hrabě
z Bredau, dědičný pán na panství
Tachlovicích, Červeném Oujezdě,
Litovicích, Dobré, Kácově a
Češtíně a již i Pečkách, J/eho/
cís/ařské/ a král/ovské/ M/ilos/ti
skutečný tajný rada, komorník,
královský místodržící, většího
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soudu zemského, též slavné ausschuss-komisí v král/ovství/ Českém assessor“ – jak byl
plným titulem v roce 1713 označován – pocházel z nizozemského šlechtického rodu,
pojmenovaného podle města Breda, ležícího v Severním Brabantsku na soutoku řek Aa a
Mark, usazeného od 15. století v Brani-borsku a následně i v Čechách.
Karla Jáchyma Bredu předcházela špatná pověst. Nakupováním četných panství se
dostával do neustálých dluhů a potřebné finance na jejich splácení se pokoušel získávat
zvyšováním výnosnosti svých velkostatků cestou nepřiměřeného tlaku na poddané,
ukládáním vysokých robotních povinností (které v řadě případů překračovaly maximální
povolené limity, dané patentem Leopolda I. z roku 1680) a tvrdým přístupem k vybírání
poddanských platů a dávek. /Červeno/pečecké panství mělo slabinu (alespoň z pohledu
poddaných) ve velké výměře dominikální (vrchnostenské) půdy, na které se muselo
robotovat. Již na podzim roku 1713 došlo na panství k prvnímu selskému povstání.
Vypuklo v úterý 17. října v Žandově a jeho okolí. Vzbouření poddaní se vydali na
/Červené/ Pečky. Ve čtvrtek 19. října brzy ráno přišli jejich poslové také do Polep a
přesvědčovali místní, aby se k nim přidali. V houfu povstalců, kteří dorazili téhož dne
před /červeno/pečecký zámek, byli již i Polepští. Povstání bylo ovšem odsouzeno
k nezdaru. Dospělo se sice k určité dohodě (smíru), ale vrchností nebyla následně
dodržována. Došlo i na vyšetřování celého incidentu. V listopadu byli předvoláni před
krajský úřad polepský rychtář Pavel Kalenda a konšel (přísežný) Martin Král. Díky
císařskému amnestování povstalců nebyl nikdo přímo potrestán, ale situace na panství se
ještě přitvrdila. V roce 1732 vypuklo nové povstání. Tentokrát na tom byli povstalci o
něco lépe, úřady více méně uznaly jejich námitky proti vrchnosti a krom toho se blížil
konec Bredova „panování“.
Na počátku roku 1734 zabavili věřitelé Bredovi statky a dočasným administrátorem
ustavili Isidora Václava Obyteckého z Obytce. V roce 1738 získala /červeno/pečecké
panství jako splátku dluhu ve výši 185 405 zl. arcibiskupská konsistoř. Ta panství v roce
1754 prodala baronu Ignáci Kochovi, osobnímu tajemníku císařovny Marie Terezie.
Pravděpodobně krátce po
polovině 18. století se
začíná v údolí Chotouchovského – Polepského
potoka a jeho bezprostředním okolí s intenzivní
těžbou českého granátu pro
šperkařské účely. Hlavní naleziště se nacházela v okolí
Ratboře a dvora Hranice, ale
zdá se, že z náplav mohl být
granát získáván i v blízkosti
Polep. V Schallerově topografii Čech z roku 1787 je
uvedena následující informace: „Před několika málo
lety našly se nedaleko Peček
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v místě zvaném Hranice a u vsi Polepy granáty nejlepší kvality.“ V souvislosti s těžbou
granátů se v šedesátých le-tech 18. století usazují v Kolíně brusiči a vrtači granátů a
v roce 1774 si zakládají vlastní cech. Těžba končí na sklonku 18. století a později
z Kolína odcházejí i „granátníci“.
Po smrti Ignáce Kocha v roce 1763 držel panství jeho syn Bohumír. Také on skončil
obdobně jako jeho předchůdci. Postupně se dostával do dluhů a v roce 1794 mu věřitelé
panství obstavili a dali do dražby. Vydražil ho za 250 000 zl. pražský advokát Leopold
rytíř Hrubý ze Schwannenheimu.
Polepy se postupně rozrůstaly. V roce 1760 zde byli 3 potažníci (sedláci, držitelé větších
usedlostí, kteří byli povinni vykonávat robotu svým potahem), 12 chalupníků (držitelů
menších usedlostí, kteří robotovali „ručně“), 12 domkářů (baráčníků, držitelů domků
obvykle bez polí), 2 mlýny, krčma a kovárna. Celkem 31 stavení se 188 obyvateli.
V polovině sedmdesátých let 18. století bylo v Polepech již 40 čísel popisných a žilo
v nich 238 obyvatel. Čp. 23 a 35 patřila mlýnům, čp. 39 dvoru Potřeba. Čp. 2 byla
kovárna a čp. 3 hospoda. Rychtář Jakub Douša s manželkou Barborou, sedmi dětmi a
čeládkou bydlel v čp. 26. Jako sedláci byli označeni pouze Jan Kotlář v čp. 1 a Jan
Kuchař v čp. 31, ostatní byli zapsáni nejčastěji jako chalupníci či baráčníci.
Jaroslav Pejša

Sousedé z mikroregionu Pod Vysokou nás zvou
Zveme na setkání s hudbou – duchovní hudba šesti staletí
Dne 30. 5. /NE/ 2010 od 17 hod.

Jarní koncert
v kostele Panny Marie v

Gruntě

účinkuje: Čáslavská chrámová schola
Pořádá: farnost Kutná Hora
Dobrovolné vstupné:
věnováno na záchranu místního kostela.
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Kulturní a sportovní akce
Májová tancovačka
Obec Polepy ve spolupráci s TJ Polepy pořádá májovou zábavu. K tanci
a poslechu bude hrát od 20 hodin Tomáš Havránek. Pro zpestření
večera je připraveno překvapení. Ve 22.00 hodin "Možná přijde i
kouzelník". I tombola zpříjemní večerní posezení.
Prosíme spoluobčany o sponzorské věcné dary do tomboly. Ty můžete
nosit na Obecní úřad, nebo v den zábavy 15.5. ve 13.30 hod na hřiště.
Všem moc předem děkujeme.
E. Mačková
Smolíčkova cesta (oslava Dne dětí)
V neděli 6. června se můžete s dětmi vydat po stopách Smolíčka pacholíčka. Začátek
putování bude v 15 hodin od polepského rybníka. Ovšem pozor! Cesta nebude
jednoduchá. Jezinky si připravily spoustu úkolů. A zda se Smolíček pacholíček vrátí zpět
k jelenovi, to už bude záležet jen na vás.
E. Mačková
Již čtvrté Polepské kolovětrání
Připravujte se na kolovětrání, které se uskuteční v neděli 30. května 2010. Plánovaný
společný odjezd je v 10 hodin od Obecního úřadu v Polepech. Kam letos povede trasa?
Po cyklostezce do Velkého Oseka (možná potkáme Martinu Sáblíkovou) a do Dobšic
(podrobnější informace na www.obcecr.cz/dobsice). Zde bude návštěva Muzea Keltů. Po
prohlídce se vydáme na soutok Labe a Cidliny u Poděbrad, kde na nás bude čekat
občerstvení. Cestou zpět navštívíme památník v Libici nad Cidlinou. Návrat je plánován
do 16. hodiny. Hlavním vedoucím kolovýpravy bude pan Josef Švarc. Trasa není
náročná a povede většinou po cyklostezce nebo silnici IV.třídy. Těšíme se na velkou
účast.
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
Odložené utkání Polepy - Beroun bude sehráno 26.5 od 18 hod.
A nyní již tabulky umístění našich mužstev:
TABULKA A - Krajský přebor
Rk. Tým
1.
FK Kolín
2.
Vlašim B
3.
Polepy
4.
Úvaly
5.
Zápy
6.
Beroun
7.
Litol
8.
Libiš
9.
Benátky
10. Semice
11. Brandýs-Boleslav A
12. N. Strašecí
13. Neratovice
14. Nymburk
15. Milín
16. Sedlčany

TABULKA B - III. třída A
Rk. Tým
Záp
1.
Nebovidy A
19
2.
Veletov
19
3.
St. Kolín A
19
4.
Veltruby
19
5.
Č. Pečky B
19
6.
Hradištko I
19
7.
Polepy B
19
8.
Týnec/nL B
19
9.
Krakovany A
19
10. Vrb. Lhota A
19
11. Pašinka
19
12. Radovesnice
19
13. Ovčáry A
19
14. V. Osek B
19

Záp
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
15
11
12
10
10
8
8
7
7
5
5
4
5
5

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

+
15
13
11
11
11
11
10
10
8
7
8
8
7
6
3
2

3
4
6
4
6
7
9
8
9
9
10
11
13
13

0
5
6
4
4
4
2
4
4
7
8
4
4
7
4
2
1

2
3
7
7
7
9
8
8
7
7
10
10
8
12
17
19

Skóre
55:19
60:23
55:37
44:28
38:22
36:31
46:37
45:41
32:34
32:39
41:43
32:34
21:30
28:48
20:68
22:73

Body
50
45
37
37
37
35
34
34
31
29
28
28
28
22
11
7

Skóre Body
52:23
46
57:31
37
52:35
37
44:27
35
42:25
33
38:38
28
43:40
26
28:26
25
35:38
24
30:43
20
29:57
19
22:36
16
33:59
16
29:56
16

Dorost drží vítěznou vlnu a i po 6. jarním kole je stále 4 body za vedoucími Kunicemi.
Ač dorost vítězí, přesto se nevyhnul výkonnostním výkyvům na půdě Libodřic a
v domácím utkání s Českým Brodem, kdy jsme zklamali po herní stránce, naštěstí nás to
nestálo body a ztrátu kontaktu s čelem soutěže.
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V 6. kole jsme přivítali na domácí půdě druhý tým tabulky Jirny. Utkání přineslo kvalitní
dorostenecký fotbal se spoustou soubojů ve středu hřiště s menším počtem šancí, ale
zajímavými kombinacemi. Šlo o souboj mužstev z čela tabulky, a tak až dokonce se
týmy přetahovaly o 3 body. V závěru utkání nakonec rozhodly o naší výhře povedená
střelba Kuby Prose a rychlá brejková akce tažená Vendou Peškem a zakončená brankou
Lukáše Mládka.
TJ Libodřice – Polepy
Polepy – Český Brod
Polepy – Jirny

1:3
2:0
2:0

(Liebl, Radina, Mládek)
(Radina, Bláha)
(Pros, Mládek)
Honza Půža

TABULKA - OP Dorost 1.A třída C
Rk. Tým
Záp + 0
1.
Kunice
19 15 2 2
2.
Velim B
19 14 1 4
3.
Jirny
19 13 4 2
4.
Polepy
19 14 1 4
5.
AFK Pečky
19 12 2 5
6.
Zeleneč
19 9 4 6
7.
Říčany
19 7 5 7
8.
Č.Brod
19 7 3 9
9.
FK Kolín B
19 7 2 10
10. Malešov
19 5 6 8
11. U.Janovice
19 5 2 12
12. Kouřim
19 4 2 13
13. Ovčáry
19 3 2 14
14. Libodřice
19 0 0 19

Skóre Body
65:18
47
77:21
43
70:21
43
58:27
43
82:36
38
44:30
31
35:32
26
42:44
24
46:56
23
37:49
21
33: 64
17
47: 81
14
33: 87
11
17:120
0

TABULKA - OP Žáci
Rk. Tým
Záp
1.
Vrb. Lhota
9
2.
Zásmuky
9
3.
FŠ V. Osek
10
4.
Polepy
10
5.
T.Dvory
9
6.
Veltruby
9
7.
Ovčáry
8
8.
Č. Pečky
10

Skóre Body
78:06
27
25:17
19
41:20
18
28:23
16
21:39
9
09:48
9
12:30
5
11:42
4

+
9
6
5
5
3
3
1
1

0
0
1
3
1
0
0
2
1

0
2
2
4
6
6
5
8
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