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Vážení sousedé a spoluobčané,
dostáváte do rukou předprázdninové číslo, a tak jak se stalo již tradicí, vyberou si svou
dovolenou i Polepské listy. Vzhledem k tomu, že další zasedání zastupitelstva se koná až
v pondělí 30. srpna, vyjde obecní zpravodaj ve středu 7. září 2010.
Dovolte mi, abych Vám jménem všech zastupitelů popřála nadcházející léto plné
sluníčka, zaslouženého odpočinku a krásných zážitků z dovolených.
Irena Kučerová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Ve čtvrtek 27. května jsme měli všichni možnost podívat se do opraveného domku nad
hřištěm, kde vzniklo chráněné bydlení pro klienty Zvonečku – poskytovatele sociálních
služeb. Mohli jsme se podívat, jak byl rodinný domek upraven pro potřeby čtyř lehce
mentálně postižených „kluků“, jaké mají vytvořené zázemí pro život v naší vesnici.
Kromě nich tam bude bydlet, a celodenní péči jim poskytovat, i zaměstnanec Zvonečku
– sociální pracovnice.
„Kluci“ mají k dispozici dvě ložnice s koupelnami, společenskou místnost s televizí,
kuchyň, prádelnu, dílnu, jejich asistentky budou mít zázemí ve služebním pokoji.
K domu patří zahrada, o kterou by měli také sami pečovat.
Podle paní ředitelky Zvonečku jsou do Polep přistěhováni samí slušní a klidní klienti, se
kterými by neměl být problém a které bychom měli časem potkat na našich obecních
akcích, případně při drobných pracích pro obec.
Nabídky na návštěvu chráněného bydlení využilo zhruba dvacet lidí ze vsi a většinou
byli překvapeni, jaké hezké prostředí budou mít „kluci“ ke svému životu v Polepech.
V neděli 30.května se vydalo několik nadšenců na již čtvrté Polepské kolovětrání,
tentokrát s názvem „Na kolech za Kelty“. Jeli jsme přes Velký Osek do Dobšic, tam
jsme shlédli muzeum obce i keltských dějin (a zároveň oschli), navštívili keltské stavení
a vyrazili přes slavníkovské hradiště na soutok a po obědě a nezbytném moku zase
zpátky domů. Ranní deštivé počasí mělo za vinu, že na cestu se nás nakonec vydalo
patnáct, do Dobšic ale dojelo jen dvanáct odolných a lehce provlhlých vytrvalců. Cestou
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zpátky vysvitlo sluníčko, zahřáli jsme se, nálada se také ještě vylepšila a na konci cesty,
u polepského vodopádu, jsme na lavičce spřádali další plány. Na otázku „kam příště?“
jsme se dohodli, že by nebylo marné oslavit páté kolovětrání ve sklípcích na Moravě.
Takže jsme si rozdali úkoly. Někdo poptá volné termíny ubytování, jiný zjistí cenu
dopravy a zkusíme zorganizovat víkendový výlet na Pálavu. Výlet nejen pro cyklisty a
znalce vína, ale i pro ty, kteří by rádi poznali, nebo znovu navštívili, Pálavu, Mikulov,
nebo Lednici. Předpokládáme, že naplníme autobus s vlekem na kola, v pátek odpoledne
vyrazíme, po ubytování ochutnáme plody pálavských vinic, a v sobotu a neděli budeme
mít čas na výlety. Přesný program ani termín nemáme, předpokládáme, že konec
prázdnin, nebo září by mohly být reálné.
Díky ohlasu loňské oslavy 666. výročí první písemné zmínky o obci jsme se letos
dohodli, že se pokusíme uspořádat posvícení se vším všudy. Kolotoče, střelnice, trhovci,
kejklíři... Kdy? 18.září. A večer posvícenská zábava. Jelikož však posvícení dneska už
pořádá kdejaká vesnice, řekli jsme si, že by mohlo být „staročeské“. To znamená najít
doma po dědečkovi kostkované kalhoty a vestu, narazit čepici a vyrazit mezi lidi. Někdo
možná ještě najde i vysoké kožené holinky. Pojďme se pokusit vytvořit atmosféru
přelomu minulého a předminulého století a jednu sobotu vypustit běžné starosti.
Zřejmě nejdůležitější „akcí“, která nás čeká, jsou komunální volby. Na podzim tohoto
roku si opět budete moci zvolit své zastupitele. Jak jsem psal již v některém
z předchozích čísel, budu kandidovat i do dalšího volebního období. Někteří zastupitelé
se však nechali slyšet, že čtyři roky jim zcela stačily a dál se chtějí věnovat jiným
aktivitám. Místo nich by však měli nastoupit kandidáti noví, kteří budou pokračovat
v práci pro obec. Sice jsme již uvažovali o některých z Vás, které chceme oslovit, ale
třeba existuje i někdo na koho jsme si nevzpomněli a kdo by rád obci pomohl, jen nemá
dostatek odvahy přijít a svoji pomoc nabídnout. Máte-li chuť a odvahu se do práce
obecního zastupitelstva zapojit, neváhejte a ozvěte se nám. Naše plány jsou snad
z předchozích čtyř let zřejmé, nic převratného neplánujeme, jen bychom rádi, aby
vesnice žila i nadále, lidé zde byli spokojení a aby dostávali maximální možný servis.
Abychom tuto vizi naplnili, snažíme se sestavit kandidátku z lidí dělných, kteří budou
ochotni věnovat obci část svého volného času. S ohledem na termíny daný volebním
zákonem a s ohledem na naše dovolené musíme kandidátku sestavit a zaregistrovat do
20.července.
Na závěr dnešního „slova“ Vám všem stále přeji pevné zdraví a dobrou náladu.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V červenci slaví
paní Anna Skokanová 86. narozeniny.
Přejeme jubilantce vše nejlepší
hodně zdraví a elánu do dalších let.
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Poděkování
Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří darovali nějakou věcnou cenu do tomboly na
Májovou tancovačku. Jmenovitě se jedná o tyto dárce a sponzory: p. Míla Taucová, p.
Anna Skokanová, p. Jana Pešatová, p. Dagmar Podhajská, sl. Hana Procházková, p.
Martin Karaivanov, Kučerovi (č.p. 72), Hypešovi, Syřínkovi, Křelinovi, Mačkovi,
Liškovi, Procházkovi (č.p. 223), Chráněné bydlení – Zvoneček, ROJA PLAST s.r.o.
Návštěvníkům, a to především domácím, děkujeme za dobrovolné vstupné ve výši 943
Kč.
Dále děkujeme za dobrovolné vstupné z akce Cesta Smolíčka pacholíčka ve výši 613 Kč.
Poděkování patří také panu Miroslavu Taucovi za samolepky na akci Kolovětrání.

Informace Obecního úřadu Polepy
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V Polepech bylo zapsáno 515 voličů, voleb se zúčastnilo 363 občanů, volební účast byla
tedy v porovnání s celorepublikovým průměrem vyšší, přesně 70,49%. Všechny
odevzdané hlasy byly platné. Počty odevzdaných hlasů jednotlivým stranám a
uskupením včetně procentuálního vyjádření jsou uvedeny v následující tabulce:
Strana
ODS
ČSSD
TOP 09
Věci veřejné
KSČM
SPO - Zemanovci
Suverenita (Bobošíková)

Platné hlasy
celkem
%
99 27.27
81 22.31
64 17.63
34 9.36
24 6.61
24 6.61
12 3.30

Strana
Strana zelených
KDU-ČSL
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Pravý blok (Cibulka)
Čs. Strana nár. soc.
Dělnická strana soc. spr.

Platné hlasy
celkem %
7 1.92
6 1.65
6 1.65
3 0.82
1 0.27
1 0.27
1 0.27

Voliči také hojně využívali „kroužkování“. Nejvíce preferenčních hlasů získal Mgr.
Roman Pekárek z ODS – 32, shodně po 12 hlasech získali (řazeno abecedně) Ing. Petr
Bendl (ODS), Pavel Kárník (TOP 09), MUDr. David Rath a Ing. Milan Urban (oba
ČSSD).
Komunální volby (podzim 2010)
A když už jsme u voleb, zmíníme ještě volby komunální, tedy do místního zastupitelstva.
Na posledním zasedání zastupitelstva bylo odsouhlaseno, že nové zastupitelstvo bude
mít opět 7 členů. Toto je informace potřebná těm z vás, kdo se chystáte sestavit
konkurenční kandidátku(y) pro nejbližší volby. Měli byste také vědět, že pokud budete
kandidovat sami (jako nezávislý kandidát), musíte předložit kandidátku nejpozději 66
dní před konáním voleb registračnímu úřadu spolu s peticí, která bude obsahovat podpisy
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4% z počtu obyvatel Polep k 1.1.2010 (minimálně však 25 podpisů). Pokud by se jednalo
o sdružení nezávislých kandidátů, musí být počet podpisů na petici minimálně 7% počtu
obyvatel obce. Všechny další podrobnosti najdete v zákonu o volbách 491/2001 Sb. nebo
např. na http://oupetrovice.cz/komunalni-volby. Přesný termín voleb do obecních
zastupitelstev ještě nebyl určen.
Vy ostatní popřemýšlejte, jestli byste byli ochotni jít
pracovat do obecního zastupitelstva. Minimálně jedno
místo bude na kandidátce, kterou bude sestavovat
stávající starosta, volné. Ze současných zastupitelů se
paní Kučerová definitivně rozhodla z důvodu pracovní
zaneprázdněnosti, že v následujícím volebním období
nebude kandidovat. Hledáme tedy minimálně někoho,
kdo by chtěl převzít vydávání obecního zpravodaje a
Polepáčka. Vítáni jsou samozřejmě i všichni ostatní,
kdo by chtěli přispět svými zkušenostmi a přinést nové nápady, všichni ti, kteří nechtějí
jen dění v obci komentovat z povzdálí, ale jsou ochotni aktivně přiložit ruku k dílu.
Pomozte nám, prosím, a porozhlédněte se kolem sebe. Nenajdete mezi sousedy někoho,
kdo je podle Vašeho názoru vhodným kandidátem na zastupitele? Dejte nám tipy, třeba i
anonymně na polepské návsi. Díky.

POZOR! DŮLEŽITÉ! HROZÍ NÁM REÁLNÉ ZVÝŠENÍ DOPRAVY V OBCI
Stavba nové míchárny sanačních směsí na místě bývalé cihelny v Červených
Pečkách - veřejné projednávání za účasti zástupců firmy
Na místě bývalé cihelny v Červených Pečkách plánuje firma Stachema vystavět nový
výrobní objekt, kde budou míchány a baleny směsi pro sanační omítky. Provoz by měl
být na základě předpokládané studie spuštěn v říjnu 2011. Podle informací obsažených
v této studii se bude jednat o jednosměnný provoz, který bude obsluhovat cca 20
zaměstnanců v ranní směně v pracovním týdnu pondělí až pátek. Plánovaná kapacita
výroby je odhadována na 20 000 tun ročně, tj. při předpokládaném počtu pracovních dní
250 směn se plánuje denně vyrábět 80 tun směsí. Vzhledem k tomu, že ve firmě nebude
probíhat prvovýroba, ale pouze míchárna, bude potřeba denně převézt přes Polepy
celkem 160 tun (!) materiálu (tam materiál, zpět výrobky). S využitím vlečky se
nepočítá.
Firma Stachema předpokládá navážku materiálu do Červených Peček v době 7 – 9 hodin
4 až 5 velkými cisternami
s celkovou hmotností 44 t
(cisterny, kamiony) a 10
nákladními vozy s užitečnou
nosností 10 t. Ve studii se nikde
nezmiňuje, že se vozy budou
z provozovny také vracet –
nezatíží sice silnici vysokou
hmotností, prach a hluk však tyto
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průjezdy obcí budou způsobovat zcela určitě. Celkové zvýšení dopravy se odhaduje na
30 nákladních aut denně, z toho třetina velkých cisteren a kamionů. Přesto studie
předkládá, že zvýšení hluku v obci bude jen zanedbatelné, a to ve výši 0,2 dB (ze 67,8
dB na 68 dB), o prašnosti se nezmiňuje vůbec. Mimo jiné tvrdí, že podle měření projede
obcí za den téměř 4 800 vozů (30 navíc je tedy zanedbatelné).
Uvědomme si, prosím, všichni, že obec Polepy se po dostavbě obchvatu stane
strategickým místem, neboť v její blízkosti se bude nacházet nájezd na obchvat, a tudíž
dojde k nárůstu dopravy.
Veřejné setkání se zástupci firmy Stachema se koná v úterý 22. června od 19 hodin ve
spolkové místnosti na OÚ v Polepech. Podrobnosti k této záležitosti včetně situačních
pohledů na zasazení nové výrobny do prostředí je možné si prohlédnout ve studii, která
je k dispozici na obecním úřadě v době úředních hodin.
POZOR! DŮLEŽITÉ! HROZÍ NÁM REÁLNÉ ZVÝŠENÍ DOPRAVY V OBCI
Vesnice roku
V úterý 1. června Polepy navštívila hodnotitelská komise letošního ročníku soutěže
Vesnice roku 2010. Tak jako v minulých letech byly členy komise zástupci ministerstva
pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, zástupci Středočeského kraje, starostové
obcí, které se staly vesnicí roku 2008 a 2009 a ostatní zástupci vyhlašovatele soutěže.
Po zkušenostech z minulých let jsme připravili prezentaci, jež obsahovala základní údaje
o obci, dále dokumentovala snad všechna kulturně společenská setkání, která se udála
během posledního roku, poté následovaly dlouhodobější záležitosti jako je rekonstrukce
autobusových zastávek, vysazování zeleně na veřejných prostranstvích, obnova
původních odrůd v třešňovce, samozřejmě jsme se pochlubili novými kabinami pro
fotbalisty a nakonec jsme ještě udělali „okénko“ do budoucnosti, kde se komise mohla
dozvědět, co se plánuje v naší obci pro nejbližší dny, měsíce a roky. V důsledku
neznalosti fotbalové problematiky se nedostalo patřičnému vyzdvižení polepského
fotbalu, to však částečně „zachránil“ přítomný fanoušek Ing. Chroust.
Bylo nám jasné, že na „zelenou stuhu“ se toho v naší obci událo velmi málo. Lepší
pozici jsme měli pro získání stuhy modré za společenský život. O tom, jak celá soutěž
dopadla se dozvíte, jakmile budou zveřejněny výsledky hodnotitelskou komisí (www.krstredocesky.cz sekce Regionální rozvoj, volba Vesnice roku, nebo www.vesniceroku.cz).
Návštěvě hodnotitelské komise byli za obec přítomni: starosta Ing. Vodička,
místostarostka Mgr. Mačková, zastupitel Ing. Kučerová, za knihovnu paní Hrušková a
Ing. Chroust, občerstvení pro komisi zajišťovaly Jana Procházková a Jana Syřínková,
koláčky napekla paní Marie Mejzrová, děkujeme (komise si je velmi pochvalovala,
zvláště dámská část).
V létě čeká návštěvníky hospody venkovní gril a jejich děti bezpečnostní plůtek
Jednání zastupitelstva navštívil nájemce hospody pan Pešek, aby se zástupci obce
projednal několik záležitostí.
V první řadě apeloval na zastupitele, že je třeba radikálním způsobem opravit
neodtékající toalety, neboť tento problém vzniká opakovaně. Bylo rozhodnuto, že
5

nejprve bude zpřístupněn odpad ze směru od čističky a teprve poté bude znovu
provedeno vyčištění potrubí, pokud ani tento zásah problém nevyřeší, bude nutné odpady
rekonstruovat.
Dále pan Pešek nastínil problém s parkováním před rampou hospody. Bylo dohodnuto,
že obě místa budou vyhrazena, tj. jedno místo bude sloužit pro účely zásobování
hospody a druhé místo bude využívat OÚ.
Nakonec seznámil pan Pešek zastupitele se záměrem umístění plechového mobilního
grilu v prostoru „zahrádky“ a s úmyslem „oplotit“ celou zatravněnou plochu před
hospodou z důvodu bezpečnosti dětí zákazníků hospody. Plůtek bude zhotoven
z dřevěných latěk, jeho výška bude upřesněna tak, aby byl co nejnižší, ale zároveň bránil
dětem vstupu do vozovky. Celkové náklady jsou odhadovány na 8 až 10 tisíc Kč.
Zastupitelstvo se záměry pana Peška souhlasilo.
Popelnice na hliník a plechovky od potravin
Pro všechny zájemce o třídění odpadů máme dobrou zprávu. Na dvoře u obecního úřadu
byla umístěna uzamykatelná hnědá plastová popelnice s otočným „komínem“. Komín
slouží pro vhazování odpadu a kromě toho má ještě jednu funkci. Popelnice je rozdělena
na 2 poloviny – jedna část slouží pro sběr hliníkových víček od jogurtů a hliníkových
plechovek od nápojů, druhá část je určena pro sběr plechovek od polotovarů a dalších
potravin. Druh „sběru“ v dané poloze „komínu“ je uveden na víku popelnice. Jediný
problém je prozatím ve skutečnosti, že popelnice bude přístupná pouze v době úředních
hodin OÚ.
Náklady na akce
Letní olympiáda (22.5. OS) – příspěvek od obce v hodnotě 2 500 Kč.
Polsko (24.4.) – autobus 6 775 Kč, od účastníků zájezdu vybráno celkem 3 300 Kč.
Cesta Smolíčka pacholíčka – den dětí (6.6.) –občerstvení 350 Kč, cukrovinky a drobné
ceny pro děti 1500 Kč, na dobrovolném vstupném vybráno 613 Kč.
Májová tancovačka (12.6.) – tombola 4 000 Kč, kouzelník 3 500 Kč, kapela Torzo 3 700
Kč, od návštěvníků vybráno na vstupném a za lístky do tomboly 7 248 Kč.
Jednou větou ...
• Fotbalistům byla předložena definitivní smlouva o výpůjčce nových kabin na dobu
10 let.
• Nadace Partnerství pro Kolínsko nevyhovělo žádosti o poskytnutí dotace na
cyklotrasy v okolí.
• Zastupitelé Středočeského kraje odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 55.800 Kč
na pořízení mříží do dveří kapličky a dotaci ve výši 4 mil Kč na rekonstrukci
chodníků a veřejného osvětlení v části obce.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo znění smlouvy na pronájem rybníka pro využití obce.
Starosta byl pověřen podpisem smlouvy na dobu neurčitou s půl roční výpovědní
dobou.
• Na základě stížnosti pana Hančila na přívalovou vodu a bahno v ulici V Cihelně
bude firmě Poline zaslán dopis, ve kterém bude konstatováno, že způsob
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hospodaření na pozemcích způsobuje v obci škody a dále výzva ke změně
hospodaření.
Obci byla doručena žádost 3. ZŠ Kolín o dotaci na pořízení meteorologické budky
(iniciátorem je učitel fyziky). Zastupitelstvo rozhodlo o příspěvku na nákup
zařízení pro zmiňovanou meteorologickou stanici ve výši 2 500 Kč. Celková
pořizovací cena je odhadována na 8 – 10 tisíc Kč.
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 – každou středu – 16.6., 23.6., 30.6., 7.7, 14.7., 21.7, 28.7., 4.8.,
11.8., 18.8., 25.8., 1.9.
papír – ve čtvrtek v sudém týdnu – 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9.
sklo – v pátek – 18.6, 2.7., 16.7., 6.8., 20.8., 3.9.
nápojové kartony – ve čtvrtek - 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9.
V červenci a v srpnu zastupitelstvo zasedat nebude, další veřejné zasedání
zastupitelstva se bude konat až v pondělí 30. srpna 2010 v zasedací místnosti na
OÚ v Polepech v obvyklém čase, tedy od 19 hodin. S programem budou zájemci
seznámeni v hlášení obecního rozhlasu a na webových stránkách obce.

Občanské sdružení – Přátelé polepského údolí
Ceny byly rozdány aneb 2. letní olympiáda
V sobotu 22.5. se v Polepech uskutečnila 2. letní olympiáda. Musíme přiznat, že počasí
nám vůbec nepřálo a výběr termínu také ne. V okolí Kolína se v témže termínu
uskutečnila řada jiných zajímavých akcí (např. Bitva u Lipan, Setkání mateřských center
na Řepařské drážce) a hlavně nám „konkurovalo“ MS v hokeji.
Z těchto důvodů, bohužel, mnoho rodin s dětmi, pro které je především akce určena,
nepřišlo.
Ti z dospělých, kteří přišli, jistě „neprohloupili“, protože odměnou za 1.místo bylo i pivo
ze soukromého polepského pivovárku od p. Karaivanova.
Disciplíny byly letos: hod na kance, stavba pyramidy, nejlínější cyklista, s kolečkem
poslepu a běh se živou zátěží.
Dětem přibyla kromě námi připravených atrakcí další atrakce a možná mnohem
přitažlivější – cachtání v holínkách loužemi a blátem. V této disciplíně soutěžily zcela
dobrovolně a rády.
Trampolínu jsme také „užili“ – museli jsme ji sice dvakrát utírat po průtrži mračen, ale i
já jsem si v rámci „zkušebního“ skákání zaskákala. Bylo to pro mne poprvé a musím říct,
že to vůbec nebylo špatné. Jenže pak už byla trampolína pořád plná dětí a na mne se
nedostalo.
Poník opravdu přišel spolu s Abrahámovic rodinou, kteří se uzdravili a mohli s námi
strávit odpoledne. Děkujeme.
Nakonec jsme mezi kapkami deště opekli i buřtíky.
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Nashledanou na olympiádě příští rok a děkujeme těm, kteří přišli a zachovali nám přízeň.
Ceny a občerstvení byly částečně hrazeny z příspěvku obecního úřadu a částečně
z dobrovolného vstupného vybraného při Velikonoční jízdě s muzikou.
Ceny v kategoriii dospělí byly: 1. místo polohovatelné lehátko + pivo z pivovárku Svatý
Ján, 2. místo: nafukovací lehátko na vodu, 3.místo set na stolní tenis.
Ceny v kategorii děti: 1.místo: „prkno“ na vodu, 2.místo set na líný tenis, 3.místo létající
talíř + ke všem cenám nugetky.
P.
Brožková

Vycházka k Cikánce
Srdečně Vás zveme na vycházku, která se uskuteční v neděli 20.6.2010. Prošli bychom
se ke skále jménem Cikánka. Sraz bude u polepské hasičárny ve 14h. Procházka to bude
docela krátká cca 2-3 km. Stejně jako na předchozích vycházkách zveme všechny
věkové kategorie. Já se těším, až si na místě poslechnu pověst, která se ke skále vztahuje.
P. Brožková

Příspěvky polepských občanů
Webové stránky pana Chrousta – www.polepan.cz
Nebývá zvykem propagovat soukromé stránky, ale obsah těchto stránek vyplňuje
„informační díru“ týkající se knihovny a polepských fotbalových týmů i jejich výsledků,
a tak dovolte, abychom citovali z internetových stránek pana Chrousta www.polepan.cz:
„Vítáme Vás na našich nových stránkách, jejichž hlavním cílem je vytvořit stránky
informující o dění v knihovně Obce Polepy (té na okrese Kolín). Tedy přesněji řečeno,
postupně bychom se chtěli věnovat i jiným oblastem, pokud mají nějakou souvislost s
naší obcí. Již nyní přemýšlíme o stránkách pro naše fotbalisty, tedy pokud nás někdo v
době do dokončení stránek knihovny nepředběhne.
Nejdříve máme v plánu vytvořit odpovídající prezentaci pro naši knihovnu, tak, aby
všichni občané Polep, čtenáři i nečtenáři, získali představu o tom, co jim v knihovně
můžeme nabídnout. Třeba tak přilákáme i někoho, kdo v knihovně ještě nebyl, nebo kdo
už k nám přestal chodit, a nebo nedej bože o existenci naší knihovny ani neví.
Je přeci škoda nevyužít možnosti půjčit si krásnou knihu přímo v bydlišti, když je to
navíc lacinější než v Kolíně. Ostatně někteří naši čtenáři k nám dojíždějí, nebo docházejí
například ze sídliště U Jána. Důvody mohou mít různé, my však věříme, že mezi ně patří
i náš přístup k nim.
Jedním z motivů, které nás přiměly tyto stránky vytvořit je i to, že v knihovně je nyní
zpracováván internetový katalog knih.
Mějte prosím trpělivost s, doufejme prozatímní, nedokonalostí těchto stránek a věřte, že
se budeme snažit je vylepšovat tak rychle, jak jen to bude možné. Jejich tvorbě se
věnujeme ve svém volném čase a sami víte, že toho se neustále nedostává.
Jak jsem se již zmínil, chtěli bychom se později věnovat zaznamenávání dění i v jiných
oblastech. Naši fotbalisté, kteří nám v posledních letech dělají tolik radosti svými
výkony dosud nemají vlastní stránky. Přitom dvě mužstva hrají v krajských soutěžích a k
těm by již nějaká prezentace opravdu slušila.“
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Kapitoly z dějin Polep
IX. Na prahu obecní samosprávy
Do 19. století vstupovaly Polepy se 41 domy (čísly popisnými), ve kterých žilo 224
obyvatel (stav k roku 1800). V polovině 19. století zde stálo již 47 domů s 336 obyvateli
(dle konskripce provedené na rozhraní let 1850 a 1851; podle jiného pramene – soupisu
duší nebovidské farnosti z roku 1850 – zde mělo bydlet jen 303 obyvatel /302
katolického vyznání a jedna evangelička/).
V prvé polovině 19. století byly Polepy
stále
součástí
/červeno/pečeckého
panství. V roce 1809 zemřel ve věku
devětašedesáti let jeho majitel Leopold
Hrubý rytíř ze Schwannenheimu a správy panství se ujal jeho syn Josef
Richard, který byl v roce 1814 povýšen
do panského stavu s titulem „z Jelení a
Löwenherz“. Za něho došlo – mimo jiné
– k úpravám silnice vedoucí z /Červených/ Peček do Kolína. V rámci
těchto prací byl v roce 1841 v Polepech
postaven za 2 200 zl. most přes Polepku.
Do té doby se zde nacházela jen nevelká
lávka pro pěší a brod pro povozy. Josef
Richard Hrubý z Jelení a Löwenherz
zemřel čtyřiaosmdesátiletý v roce 1860.
To již ale byla jiná doba...
Polovina 19. století představuje zlomové
období. Zaniká vrchnostenská (patrimoniální) správa a postupně se rodí
územní samospráva. Revoluční rok 1848
přinesl řadu změn. Mimo jiné v září
1848 schválil říšský sněm zákon o zrušení poddanství a feudálních povinností. Tzv. Březnová ústava (někdy nazývaná také
Stadionova, podle jejího autora, státního ministra Franze Serapha von Stadion), vydaná
císařem Františkem Josefem I. na počátku března 1849, zavedla nový pojem – obecní
samospráva. Ještě v březnu byl vyhlášen císařským patentem také obecní zákon
(Prozatímní zřízení obecní). Obce získaly právo volit si zástupce (představitele) a
samostatně spravovat své záležitosti. Na počátku roku 1850 byla nahrazena
patrimoniální správa nově vytvořenými politickými okresy (vykonávajícími politickou
správu v první instanci) a zreformovanými kraji (vykonávajícími politickou správu
v druhé instanci). Po vzniku těchto orgánů státní správy bylo možné uvést v život i
obecní samosprávu. V roce 1850 tak proběhly první obecní volby.
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Do vzniku obecní samosprávy stáli v čele vsí rychtáři. Ti ovšem byli jmenováni
vrchností a de facto představovali nejnižší instanci vrchnostenské správy. Na počátku 19.
století se v této funkci v Polepech vystřídali např. Václav Fiala, Jan Drahorád či Jan
Holeček. Posledním polepským rychtářem byl Josef Douša.
Nově vzniklými orgány obecní samosprávy byly obecní výbory, které si ze svého středu
volily obecní představenstvo, jež se skládalo ze starosty a alespoň dvou obecních
starších. V případě Polep byl obecní výbor osmičlenný a ze svého středu si volil starostu
a dva obecní starší.
Bohužel pro období 50. a 60. let 19. století máme pro Polepy dochováno velice málo
pramenů. Například důležité zápisy ze schůzí obecního výboru se nám zachovaly až
od roku 1867.
Prvým starostou byl zvolen v roce 1850 pětapadesátiletý mlynář z horního mlýna
František Šiler. Brzy ho však vystřídal rolník František Jirsa, kterého máme jako starostu
doloženého v roce 1854. Volby v roce 1850 byly první, ovšem na dlouhou dobu
i poslední. Přestože měly podle obecního zákona probíhat každé tři roky, následující se
uskutečnily až v roce 1861. Období tzv. Bachova neoabsolutismu (nazývaného podle
rakouského ministra vnitra Alexandra Bacha) dle hesla „vše pro lid, ale nic skrze lid“
pozastavilo na jedno desetiletí rozvoj rodící se územní samosprávy.
O volbách v roce 1861 jsme informováni již konkrétněji. Toho roku byl zvolen starostou
čtyřiapadesátiletý rolník Jan Holeček a spolu s ním zasedli do obecního výboru Jan
Douša, rolník; František Jirsa, rolník; Josef Kopecký, rolník; Josef Převrátil, rolník;
Antonín Rajský, mlynář z horního mlýna; Alois Vebr (Veber či Weber), mlynář
z dolního mlýna a Alois Vebr (Veber či Weber), hostinský (synovec zmíněného mlynáře
stejného jména).

Přesné informace máme však až z voleb v roce 1864. Tehdy byl zvolen starostou
osmatřicetiletý hostinský Alois Vebr. Tzv. prvním obecním starším se stal rolník Jan
Holeček a druhým obecním starším mlynář Antonín Rajský. Tito pánové tvořili tzv.
představenstvo obce. V celém obecním výboru zasedli krom výše zmíněných ještě Jan
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Douša, Josef Holeček, Václav Hula, František Jirsa a Josef Suchý, všichni označení jako
gruntovníci (rolníci).
Ovšem již na dokumentech z následujícího roku 1865 vystupuje jako starosta opětně Jan
Holeček a Aloise Vebra nacházíme jen jako člena výboru. Proč došlo k této změně, není
zřejmé. Do funkce starosty se Alois Vebr vrátil po volbách v roce 1867, tentokrát svůj
úřad řádně zastával po několik volebních období až do roku 1880.
Jaroslav Pejša

Sousedé z mikroregionu Pod Vysokou nás zvou
Chtěli bychom pozvat sousedy z Polep na 25. ročník festivalu Červenopečecké pecky,
který se koná v pátek 25.6.2010 od 19.00 hodin na zahradě kuželny v Červených
Pečkách. Jako hosté večera vystoupí Schovanky.
Kopecký Jaroslav
vedoucí úřadu městyse
Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky

Kulturní a sportovní akce
Rozpačité ohlédnutí za Cestou Smolíčka pacholíčka
V neděli 6. června uspořádala kulturní komise pro děti oslavu jejich dne. Po úspěšném
loňském pohádkovém háji byla letos zvolena trochu jiná varianta - děti se vydaly po
stopách Smolíčka pacholíčka. Na trase v zahrádkách, u splavu a u potoka na ně čekaly
jezinky s úkoly. V cíli si pak děti vylosovaly ceny za odměnu. Celou akci provázelo
nádherné slunečné a teplé počasí.
Po loňských zkušenostech a po zkušenostech z obdobných akcí pro děti bylo počítáno
s účastí kolem 45 dětí (Polepáčků se tiskne 55). Pro tento počet bylo nakoupeno
z prostředků obce občerstvení, odměny na trať i v cíli. Organizátoři byli až nemile
překvapeni, kolik mimopolepských dětí a dospělých na akci přišlo. Dětí přišlo na 60 a
nemusíte být přeborníky v matematice, abyste si spočítali, že se na některé nedostaly
diplomy, odměny na trati, nemluvě o občerstvení v cíli.
Těší nás, že se akce pořádané v Polepech staly vyhledávanými, zúčastnili se dokonce
návštěvníci až z dalekých Peček (prý si to našli na internetu), ale vzhledem k tomu, že
akci (tuto, ale i všechny ostatní) finančně zajišťuje obec, tj. občané, kteří mají v Polepech
trvalé bydliště, bylo narychlo před začátkem rozhodnuto, že bude vybíráno alespoň
dobrovolné vstupné, aby právě naši občané nesponzorovali přespolní návštěvníky. Opět
tak narážíme na problém zavedení vstupného, o kterém jsme se již zmiňovali v březnu
v souvislosti s dětským karnevalem.
Co si o této problematice myslíte Vy? Máme sponzorovat přespolní? Nebo máme zavést
vstupné? Máme rozlišovat, jestli se jedná o místní, nebo ne? A jsou rodáci z Polep, kteří
dnes mají trvalé bydliště jinde, ještě místní, nebo jsou už přespolní?
Pomozte nám najít řešení!
I. Kučerová
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Polepská májová taneční zábava
Přeložená májová tancovačka se vydařila. Tmavé mraky se Polepům vyhnuly a tak večer
probíhal podle plánu. Hudební doprovod zajistilo duo Torzo, bohatá tombola potěšila
všechny návštěvníky. I slibovaný kouzelník o půlnoci dorazil a předvedl moc pěkné
kouzelnické umění.
Na vstupném a tombole se celkem vybralo 7 248 Kč (vstupné 1.128,- opět vyhráli
domácí – na dobrovolném vstupném darovali 943 Kč a hosté pouho pouhých 185 Kč!),
6 120,- tombola, tudíž se prodalo 612 lístků).
Velký dík patří i organizátorům: Evže Mačkové, Janě Syřínkové, Ireně Kučerové, Terce
Mačkové, Janě Procházkové a členům TJ Polepy.
E. Mačková
PS. Čerstvé zkušenosti s vybíráním vstupného od hostů na akci v Polepech nejsou zrovna
nejlepší. Na májovou tancovačku dorazilo velké množství mladých lidí – velká část
z nich nebyla místní, tudíž jsme po nich chtěli vstupné ve výši 40 Kč (přestože jsme se
na zastupitelstvu dohadovali na 50 Kč). Konstatovali, že nemají peníze. Pravda, většina
z nich si nekupovala ani losy do tomboly. Řada z nich však měla o půlnoci „upito“.
Zajímavá byla zkušenost u dobrovolného vstupného pro místní. Řada z návštěvníků se
poptávala předem, kolik je vstupné a zcela spontánně přispívali padesátikorunou na
osobu. Další skupina přispěla na požádání drobnou částkou. A rozhodně neplatilo
pravidlo, že vyšší částky dávali movitější sousedé.
Nejvíce mne však pobavila třetí skupina návštěvníků. Na dotaz jestli přispějí na domácí
nebo na hosty (tak jako na fotbale), mi odpovídali: Ne, děkujeme.
I. Kučerová
Novinky z knihovny
V květnu se uskutečnil další nákup nových knih pro děti i dospělé čtenáře.
Vybrané tituly pro děti: Alibaba a 40 loupežníků, Luisa a Lotka, Království nesmyslů,
Rákosníček a hvězdy, Vařila myšička kašičku.
Vybrané tituly pro dospělé: Kopí osudu, Andělé v mých vlasech, Škola noci, Milénium,
Nejsem žádná lvice, Starým láskám nevolej, Císařská tragédie, Duben v Paříži, Líbáš
jako bůh, Odměna, Červené sárí, Toulavá kamera 10, Ztrácím tě lásko, Úskalí lásky.
V naší knihovně dochází k modernizaci, a to: knihovna má své webové stránky
www.polepan.cz. O jejich zavedení se starají manželé Chroustovi. Na těchto stránkách
se dovíte vše o knihách i co se týká změn v knihovně. Paní Hrušková bude končit a její
místo převezme paní Radka Chroustová.
Z důvodu revize knih, žádáme všechny čtenáře o navrácení vypůjčených knih do konce
června. Hříšníci budou jmenovitě zveřejněni v zářijových PL.
O prázdninách bude otevřena knihovna vždy 1x za 14 dní, a to:
červenec: 7. a 21.
srpen: 4. a 18.
Od 1. září bude knihovna v provozu již každý týden. Přejeme hezké prázdniny i
dovolenou s knihou.
Knihovnice Hana Hrušková
Výlet pro děti na Český Šternberk
Kulturní komise uspořádá v sobotu 26. 6. 2010 na ukončení školního roku výlet pro děti
na Sázavu. Posázavským vlakem pojedeme na hrad Český Šternberk. Pak se uskuteční
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krátká procházkou podle řeky Sázavy, v případě pěkného počasí se bude možné i
vykoupat. Určitě se zastavíme na občerstvení. Sraz všech zájemců bude v 8.00 hodin u
pomníku v Polepech. Pěšky půjdeme na Hluboký Důl na vlak, kam také odpoledne
přijedeme. Návrat je plánován do 16 hodin. Výlet je určen pro děti od 6 let. Pokud má
někdo zájem připojit se i s mladším děckem, je to možné. Dětem bude hrazeno cestovné
a vstup do hradu. Prosíme přihlášení u p. Mačkové tel: 604 987 341, nebo dejte vědět i p.
Syřínkové či p. Kučerové. A co s sebou: pohodlné boty a oblečení, svačinu a pití,
pláštěnku, kapesné. Pokud se budete chtít koupat tak plavky a ručník. Těšíme se na vás.
E. Mačková

Mše svatá v polepské kapličce
Jako každý rok na polepskou pouť 5. července se uskuteční v kapličce Cyrila a Metoděje
mše svatá. Mši začne od 11 hodin sloužit P. Josef Nerad z Římskokatolické farnosti
z Uhlířských Janovic.
E.
Mačková

Polepské posvícení
V sobotu 18. září se můžete těšit na polepské posvícení. Plánujeme setkání s programem
u rybníka. Zajišťujeme kolotoče a vše co k pravému staročeskému posvícení patří,
varietní umělci, koláče, husy se zelím, pivo poteče proudem. Také nám možná přijde pan
Pejša z Okresního archívu v Kolíně popovídat o tradici posvícení. Určitě si pamatujete
na jeho zajímavé vyprávění při loňských polepských slavnostech. Nebude chybět hudba
a večerní tancovačka. Pokud máte někdo další nápady, přispějte. Jinak si můžete
připravovat i kostýmy ve stylu první republiky.
E.
Mačková

Během prázdnin bude trochu kulturní odpočinek. Možná se některý prázdninový večer
uskuteční letní kino u rybníka, to bude však překvapením. Určitě budete včas o akci
informováni obecním rozhlasem.
Pokud si budete plánovat sportovní aktivity počítejte, že od druhé poloviny září bude
opět v Polepech cvičení.
Úterý
od 17 hod. cvičení RHB míče
Úterý
od 19 hod power joga
Středa
cvičení dětí
Čtvrtek
od 19 hod kalanetika + spiningová kola
Vážení spoluobčané přeji vám krásné léto, odpočinek a příjemnou dovolenou.
E. Mačková
XXI. ročník Memoriálu J. Růžičky a V. Kvítka
KČT Kolín a TJ Agro Kolín – Poutníci pořádají v sobotu 21. srpna 2010 již XXI. ročník
Memoriálu J. Růžičky a V. Kvítka. Tato akce je, především pro svou dokonalou
organizaci, oblíbená a dobře navštěvovaná nejen zájemci o pěší turistiku a cykloturistiku
z nejbližšího okolí, ale také z Prahy a různých míst Středočeského kraje.
S obcí Polepy je již řadu let spojena tím, že cíl všech tratí je na místním fotbalovém
hřišti. Organizátoři pochodu si velmi váží pochopení a spolupráce s obecním úřadem a
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tělovýchovnou jednotou. Bez tohoto pochopení by nebylo možné tuto akci na patřičné
úrovni pořádat.
Pořadatelé srdečně zvou obyvatele Polep, jejich známé a kamarády k aktivní účasti na
XXI. ročníku Memoriálu. Jeho start je v sobotu 21.8. 2010 na nádraží ČD v Kolíně od 6
do 10 hodin. Účastníkům se nabízejí pěší trasy 12, 20, 25 a 35 km, nebo cyklotrasy 40,
60 a 80 km. Po dohodě s pořadateli (od 7 hodin na hřišti) lze odstartovat i v Polepech.
Každý účastník obdrží na startu plánek a popis trati. V cíli pak malé občerstvení, diplom
a velmi hodnotný Pamětní list pochodu od J. Švarce.
V letošním roce se uskuteční i dětská trasa – pochod pro rodiče s malými dětmi
(případně i s kočárky). Startuje se na nádraží v Kolíně a končí na hřišti v Polepech, kde
budou pro děti připraveny jednoduché hry. Všichni účastníci obdrží za své výkony malé
odměny. I zde je možné volit si trať podle svých potřeb, nebo prostě přijít s dětmi přímo
na hřiště.
Udělejte něco pro své zdraví a potěšte se přírodou!
Všechny srdečně zvou pořadatelé XXI. Ročníku Memoriálu J. Růžičky a V. Kvítka KČT
Kolín a TJ Agro Kolín - Poutníci

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
Záp + 0 1. FK Kolín
28 18 7 3
2. Vlašim B
28 16 8 4
3. Úvaly
28 13 8 7
4. Polepy
28 14 5 9
5. Libiš
28 14 5 9
6. Zápy
28 13 6 9
7. Litol
28 13 6 9
8. Benátky
28 12 7 9
9. Brandýs-Boleslav A
28 12 5 11
10. Beroun
28 13 2 13
11. N. Strašecí
28 11 5 12
12. Neratovice
28 10 8 10
13. Semice
28 8 10 10
14. Nymburk
28 6 6 16
15. Milín
28 3 2 23
16. Sedlčany
28 2 2 24

Skóre Body
64:21
61
78:33
56
57:36
47
64:46
47
61:52
47
50:31
45
60:50
45
47:45
43
60:51
41
49:44
41
46:47
38
32:37
38
42:60
34
37:68
24
22:86
11
31:93
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TABULKA B - III. třída A
Rk. Tým
Záp
1. Nebovidy A
24
2. Veletov
24
3. Veltruby
24
4. St. Kolín A
24

Skóre Body
69:28
54
72:37
45
56:34
45
62:50
41

+
17
13
13
13

0
3
6
6
2

4
5
5
9
14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Č. Pečky B
Týnec/nL B
Hradištko I
Polepy B
Krakovany A
Vrb. Lhota A
Ovčáry A
V. Osek B
Radovesnice II
Pašinka

24 12
24 12
24 9
24 9
24 9
24 7
24 7
24 7
24 5
24 5

4
4
6
4
4
6
3
1
6
5

8
8
9
11
11
11
14
16
13
14

57:32
41:29
51:54
53:53
45:51
38:54
45:66
36:70
28:47
34: 82

40
40
33
31
31
27
24
22
21
20

Dorostu výsledkově ani herně nevyšla utkání v rozmezí mezi 7. až 11. kolem. Kolísavá
výkonnost měla za následek ztráty kontaktu s vedoucí trojicí a pokles v tabulce na 5.
místo.
Jsem ale rád, že jsme se alespoň dokázali připravit na poslední domácí utkání, derby
s FK Kolín B a důstojně se rozloučili s domácími fanoušky, kterým tímto děkuji za
podporu v celé sezoně.
Výsledky:
Říčany – Polepy
Polepy – Pečky
Kouřim – Polepy
Polepy – Malešic
Zeleneč – Polepy
Polepy – FK Kolín B

1:0
1:2
0:6
0:0
4:1
3:0

Čeká nás již jen poslední utkání na půdě Uhlířských Janovic 19.6. od 10:15 hodin. Je
tedy čas hodnotit naši první sezonu v krajské soutěži.
Do soutěže jsme šli s cílem hrát do 5. místa, což jsme splnili, ale po zimní přípravě a
doplnění kádru o další hráče jsme metu zvedli a chtěli zkusit hrát o 3. místo. To se nám
nakonec nepovedlo. Během sezony jsme odehráli velice slušná utkání, v kterých hráči
ukázali charakter a víru ve vlastní síly, k čemuž jim dopomohla i slušná herní kvalita.
Bohužel jsme odehráli i dost utkání, jež nám ukázala i naše slabiny, na kterých budeme
muset i nadále tvrdě pracovat, abychom i v příští sezoně mohli potěšit naše fanoušky.
V dorostu letos končí 8 hráčů, takže v kádru dojde ke změnám a bude potřeba je vhodně
doplnit.
Na závěr bych dorostencům poděkoval za solidní sezonu, ve které někteří z nich
nakoukli do A mužstva či se otrkávali v B mužstvu. Chci poděkovat celému vedení
polepského fotbalu – Jaromírovi, Zbynďovi, oběma Jirkům za podporu a vytvoření
kvalitních tréninkových podmínek.
Honza Půža
TABULKA - OP Dorost 1.A třída C
Rk. Tým
Záp + 0
1. Kunice
23 18 3
2. Jirny
24 17 5
3. Velim B
24 18 1
4. AFK Pečky
24 15 3
5. Polepy
24 15 2

2
2
5
6
7

Skóre Body
82:22
57
92:28
56
101:32
55
95:44
48
66:34
47
15

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zeleneč
Říčany
FK Kolín B
Č.Brod
Malešov
U.Janovice
Kouřim
Ovčáry
Libodřice

23 12
24 10
24 9
24 8
24 6
24 7
24 6
24 3
24 1

TABULKA - OP Žáci
Rk. Tým
Záp +
1. Vrb. Lhota
13 12
2. Zásmuky
13 9
3. Polepy
13 7
4. FŠ V. Osek
13 5
5. Č. Pečky
14 4
6. T.Dvory
13 4
7. Veltruby
14 3
8. Ovčáry
13 1

4
5
3
4
7
2
3
2
0

7
9
12
12
11
15
15
19
23

64:35
49:37
63:65
49:60
42:63
49:78
66:100
35:119
21:157

0 1 0
1 3
2 4
4 4
2 8
1 8
1 10
4 8

40
35
30
28
25
23
21
11
3

Skóre Body
96:16
37
42:25
28
37:27
23
45:27
19
23:46
14
30:49
13
14:67
10
24:57
7

Všechny výsledky a zprávy klubu jsou na stránkách http://www.polepan.cz/.
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