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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dětem skončily prázdniny, všem končí léto, ale přesto se máme na co těšit, stále nás čeká
spousta nových zážitků. Kromě toho, že přichází čas burčáku a sklizně dalšího ovoce,
my budeme mít „Polepské posvícení“. Přijedou kolotoče, houpačky, střelnice, uvidíme
kejklíře a divadýlko, zahraje nám flašinetář a večer si při dechovce můžeme zatancovat.
Ale dnes bych rád psal o jiné záležitosti. Po celou dobu působení stávajícího
zastupitelstva se snažíme vymýšlet a podporovat aktivity vedoucí ke spolkovému a
společenskému životu obyvatel Polep a hledáme prostory, kde tyto aktivity provozovat.
Přes léto spoléháme na přízeň počasí a pořádáme akce pod širým nebem. V zimě je to
trochu horší, neboť prostory, které máme k dispozici, jsou již malé a nestačí pojmout
všechny zájemce. Možná jsem již někdy psal o původní polepské Vébrově hospodě.
Dovoluji si napsat Vébrova hospoda, neboť do dnešního dne se v jejím průčelí velký
nápise zachoval. Ani zub času, ani nic jiného doposud nezasáhlo do původního vzhledu
stavby a tak nám zůstala jedna z mála stavebních a snad i kulturních památek v naší obci.
Občas se mi poštěstí popovídat si s pamětníky, kteří vzpomínají na doby slávy Vébrovy
hospody, kdy se zde nejen čepovalo pivo, ale kdy v sále cvičili polepští i přespolní, hrálo
se zde ochotnické divadlo, pořádaly velké tancovačky. Prostě hospoda žila a lidé se i
více potkávali a více žili spolu. Od „revoluce“ však Vébrova hospoda nežije. Byla
vrácena majitelům - rodině Vébrových, nenašel se schopný nájemce, který by ji znovu
oživil a v současné době slouží k bydlení majitelů, v sále je sklad stavebního materiálu.
Možná si při čtení těchto řádek říkáte, co je starostovi do toho, co se děje v soukromém
domě. Máte pravdu, soukromí je věc svatá, do které nemá nikdo právo zasahovat. Právě
proto se s majiteli již několik let bavím o tom, jaké mají záměry s hospodou a jestli
někdy nebude na prodej. Ve vsi nemáme žádný velký prostor, kde by se mohly konat
společenské akce, navíc je Vébrova hospoda oním „kulturním dědictvím“ přispívajícím k
zachování ducha místa. Prostě mám (spolu s několika dalšími polepáky) v hlavě
představu, že je škoda nechat tuto stavbu na pospas a z povzdálí se dívat, jak ji případný
nový majitel přestaví, případně zboří.
Administrativní pracovnice: Po, St 14:30 – 21 hod., Út, Čt 8 – 13 hod.
Starosta
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Místostarostka:
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.obecpolepy.cz
www.polepy.rajce.idnes.cz

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

Nedávno se na plotě Vébrovy hospody objevil nápis „NA PRODEJ“. Samozřejmě jsem
zavolal na telefonní číslo na ní uvedené a projevil zájem. Zatím není hotový znalecký
odhad, přesto jsem majitelům znovu projevil předběžný zájem o nákup Vébrovy hospody
do majetku obce. A na jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 30. srpna, jsme
tento záměr probírali a probírali jsme i varianty využití Vébrovy hospody a jejího
zázemí.
Zatím není vůbec jasné, zda bude mít obec dostatek prostředků na nákup, navíc se zcela
jistě bude jednat o poměrně velkou částku, takže Vás všechny budeme žádat o Vaše
stanovisko k případnému nákupu Vébrovy hospody. Věříme, že nám při našem
rozhodování pomůžete.
Přeji Vám všem příjemné prožití babího léta, pevné zdraví, klid a spokojenost.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V období července a srpna oslavily:
paní Anna Skokanová 86. narozeniny,
paní Eva Varhánková 79. narozeniny.
V září slaví
paní Anna Kolářová 81. narozeniny.
a

Přejeme jubilantkám vše nejlepší
hodně zdraví do dalších let.

Informace Obecního úřadu Polepy
Jednání se zástupci firmy Stachema
Setkání zástupců firmy Stachema s občany Polep proběhlo v úterý 22. června. Zúčastnilo
se na 20 občanů, kteří bydlí podél hlavní silnice, ale i těch, kterým není život v naší obci
lhostejný.
Zástupci Stachemy obhajovali svůj podnikatelský záměr, na námitky občanů týkající se
negativních dopadů vyplývající ze zvýšené dopravy reagovali slovy, že sice chápou naše
námitky, ale příspěvek ke zvýšení dopravy z jejich strany je zanedbatelný. Z řad občanů
také padaly návrhy na řešení situace: využít vlečku nebo jezdit přes Hluboký Důl. Obě
varianty byly ze strany Stachemy zamítnuty z důvodu ekonomické nevýhodnosti.
Účastníci setkání se rozešli bez dohody, občané vyjádřili nesouhlas se záměrem na
výstavbu nového závodu Stachemy v Červených Pečkách z důvodu zatížení obce
těžkotonážní dopravou.
Další schůzka se konala ve středu 21. července (bez účasti zástupců firmy Stachema),
kdy byly s občany definovány jednotlivé námitky proti záměru zmiňované výstavby. Na
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této schůzce byla podle mého odhadu ještě větší účast. Námitky se týkaly především
zhoršení podmínek k životu podél hlavní silnice (prach, hluk, výfukové plyny, otřesy),
únosnosti mostu přes Polepku a dále zhoršení bezpečnosti). Řada občanů byla tak
roztrpčena, že vzali iniciativu do vlastních rukou a osobně psali dopisy s námitkami a
argumenty proti výstavbě nové míchárny sanačních směsí na místě bývalé cihelny
v Červených Pečkách adresované krajskému úřadu. Taktéž učinila obec Polepy.
Petice občanů Polep proti hluku a otřesům z dopravy
Průjezdní komunikace č. 12550 obcí Polepy je dlouhodobě zatěžována nadměrným
provozem motorových vozidel. Tento provoz má být ještě navýšen vybudováním
obchvatu města Kolína a připravovanou investicí firmy Stachema, která má vybudovat
v prostorách bývalé cihelny v Červených Pečkách výrobnu sanačních materiálů. Na
základě těchto skutečností byla sepsána Petice občanů bce Polepy, kteří prostřednictvím
této petice vyslovili nesouhlas s průjezdem nákladních automobilů firmy Stachema a
s navýšením provozu nákladních automobilů. Petice byla vydána na přelomu měsíce
července a srpna a setkala s poměrně dost velkým ohlasem. Bylo podepsáno celkem 6
archů, které byly umístěny na OÚ Polepy a v místní restauraci k nahlédnutí. To
znamená, že svůj nesouhlas s průjezdem těžkotonážních vozidel projevilo 200 občanů
obce z celkového počtu 600. K problematice se vyjadřovali nejenom občané žijící u
hlavní silnice, ale i občané, kteří bydlí v klidnějších částech obce. Samozřejmě byly i
negativní názory k petici, nejvíce zamrzely od lidí, kteří mají své domy přímo u hlavní
silnice. Soukromé podnikání a vytváření nových pracovních míst je samozřejmě jedna
z nejdůležitějších činností lidského společenství, ale i soukromé podnikání musí mít svá
pravidla. Tato pravidla by neměla být porušována v oblasti životního prostředí,
bezpečnosti a ochrany zdraví občanů a v neposlední řadě poškozování soukromého
majetku občanů a majetku obce.
Petice byla zaslána 12.8.2010 na Krajský úřad středočeského kraje a do dnešního dne
nemáme odpověď. Další aktivitou občanů bylo zaslání žádostí na krajskou hygienickou
stanici, o změření hluku,
vibrací,
prašnosti
a
posouzení
bezpečnosti
občanů,
kteří
budou
vystaveni
nadměrnému
provozu.
S politováním
musím konstatovat, že
těchto žádostí (stížností)
přišlo na KHS od občanů
Polep pouze pět. I přes
nízký počet zaslaných
žádostí, bylo objednáno u
akreditované
laboratoře
Zdravotního ústavu se
sídlem v Praze kontrolní
měření hluku a vibrací,
které proběhne v měsíci
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září. Jsem přesvědčen, že nyní musí být tím nejaktivnějším a nejúdernějším v této kauze
samotný obecní úřad. Mělo by být v brzké době svoláno mimořádné zastupitelstvo
s občany, abychom byli informováni o dalších krocích.
Jan Dvořák
Výsledky posuzování záměru výstavby výrobny Stachemy v Červených Pečkách
Na veřejném jednání zastupitelstva 30. srpna informoval starosta obce o stanovisku
Středočeského kraje k záměru výstavby výrobny sanačních směsí v Červených Pečkách
firmy Stachema. Ve zprávě, která je zveřejněna na úřední desce, jsou vyjmenovány
připomínky zaslané dotčenými osobami. Výsledkem je pak skutečnost, že investor bude
muset vypracovat dokumentaci pro tzv. „velkou EIU“, kde bude muset jednotlivé
posuzované aspekty znovu důkladně a odborně popsat. Dokumentace bude opět
veřejným dokumentem, bude tedy předložena obci Polepy k projednání, přístupná bude i
pro „obyčejné občany“ na internetu.
Krajský úřad po zaslání připomínek předá dokumentaci k posouzení, výsledkem
bude povolení či zamítnutí stavby.
Stachema bude počítat auta projíždějící obcí, měřit bude i KHS
Firma Stachema na základě připomínek občanů přistoupila k měření počtu vozidel
projíždějících obcí. Obci Polepy firma nabídla účast našich obyvatel. Měření bude
probíhat (uzávěrka PL byla 4.9.) ve středu 8. září. Doba měření je 16 hodin, a to od rána
6 hodin do večerních 22 hodin, za obec se měření zúčastní paní Alena Králová a paní
Ludmila Vnoučková.
Výsledky budou sloužit jako podklad pro další stupeň projednávání záměru firmy
Stachema. Další měření bude provádět Krajská hygienická stanice, která se bude zajímat
především o intenzitu hluku a vibrace z dopravy. Měření by mělo probíhat v místech
před mostem přes Polepku ve směru od Červených Peček.
Uzavření polní cesty do Polep (tzv. Polňačky)
Vzhledem k výstavbě obchvatu Kolína došlo k uzavření polní cesty do Polep. Cesta byla
využívaná hodně pro pěší, děti ze škol, dospělí z práce. Místo se stalo staveništěm, a
tudíž je velice nebezpečné se v jeho okolí pohybovat. Dalším nebezpečím je i pěší cesta
po hlavní silnici do Polep z důvodu četné průjezdnosti aut. Proto hledáme řešení. Ing.
Vodička se snaží dohodnout s vedoucím stavby a investorem stavby vybudování lávky
pro pěší podél staveniště po nezbytně nutnou dobu, dokud nedojde k vybudování
obchvatu a nové přístupové cesty v podobě nadjezdu do Polep. Dále žádáme občany o
návrhy na další autobusová spojení. Sice v naší obci máme dostatečný počet
autobusových linek, ale je možné, že v některém časovém termínu zrovna nic nejezdí.
Kompletní jízdní řády byly otištěny v prosincových Polepských listech 2009, jsou
uvedeny na webových stránkách obce Polepy nebo jsou k nahlédnutí na
www.portal.idos.cz, www.mukolin.cz/rady/. Prosíme, pokud budete mít návrh, kdy
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přidat autobusové spojení či jiná řešení, dejte vědět na Obecní úřad v Polepech.
Uvažujeme s jedním autobusem před polednem do Kolína a s jedním po obědě zpátky do
Polep. Měl by sloužit hlavně maminkám s kočárky, aby se dostaly pro své malé děti do
školky a školy a následně je bezpečně dopravily domů. Nejsme k tomuto problému
lhostejní.
E. Mačková
Schválené dotace ze středočeského kraje
Zastupitelstvo obce schválilo podpis smluv o poskytnutí 2 dotací.
Středočeský kraj poskytl naší obci dotaci z programu FROM
(Fond rozvoje obcí a měst) v celkové výši 4 miliony Kč. Za tuto
částku bude provedena rekonstrukce chodníků v celé Dlouhé
ulici, dále chodník od autobusové otočky k hasičárně a zároveň
budou upraveny plochy kolem hasičárny a pod kontejnery na tříděný odpad tamtéž.
Rekonstrukce chodníků v sobě zahrnuje výměnu obrubníků, nové povrchy (zámková
dlažba) a nové veřejné osvětlení. Dlouhá ulice – jak jsme informovali dříve – byla
vybrána proto, že zde již byla provedena pokládka rozvodů elektrické energie do země.
Celá rekonstrukce by měla začít v nejbližších dnech, dokončení se předpokládá přibližně
v polovině listopadu letošního roku. Momentálně se jedná o osobě, která by měla
provádět nad stavbou technický dozor.
Druhá dotace nám byla poskytnuta z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského
kraje na pořízení a instalaci mříží do dveří kapličky, aby mohla být zpřístupněna v době
svátků a při podobných příležitostech. Provedení mříží bude shodné se stávajícím tvarem
v oknech a nade dveřmi. Dotace má hodnotu 54 tis. Kč.
Elektronické zabezpečení OÚ a hasičárny
V průběhu prázdnin bylo instalováno elektronické zabezpečení OÚ a hasičárny, o jehož
pořízení bylo rozhodnuto na zastupitelstvu v květnu. Náklady na tuto investici činily
38 tis. Kč. Následovat bude jednání s pojišťovnou o slevě na pojištění majetku obce.
Dokončení víceúčelového hřiště u rybníka
V srpnu byla dokončena instalace umělého povrchu víceúčelového hřiště u horního
rybníka. Na rekonstrukci obec získala dotaci z MAS v hodnotě 482 tis. Kč, celková
hodnota investice činila 575 tis. Kč. Kromě odbíjené je možné na hřišti hrát nohejbal,
malou kopanou, tenis a streetbal. Návštěvní řád je zveřejněn u vchodu na hřiště,
návštěvníkům bude rovněž předán spolu s klíči od hřiště.
Na nově zrekonstruovaném hřišti u rybníka je možné si zamluvit pronájem u paní Jany
Syřínkové, tel.: 728 445 856, která má u sebe klíče a bude evidovat zájemce o sportování
na hřišti. Prosíme, dbejte pokynům provozního řádu hřiště. Pro polepské občany je vstup
na hřiště zdarma, pro ostatní činí pronájem 200,- Kč za hodinu.
E. Mačková, I. Kučerová
Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2010
V úterý 1. června Polepy navštívila hodnotitelská komise letošního ročníku soutěže
Vesnice roku 2010. Vyhodnocení soutěže proběhlo v polovině června, středočeský kraj
uvádí výsledky v tiskové zprávě dne 16.6. (www.kr-stredocesky.cz).
Podklady pro hodnocení získávala komise jak z písemných materiálů, tak během osobní
prohlídky obcí a z rozhovorů s jejich zástupci. Komise již tradičně sledovala v obcích
5

kritéria jako podobu jejich koncepčních dokumentů, společenský život, aktivitu občanů,
podnikání, občanskou vybavenost, úspory energie, péči o obecní zeleň i krajinu nebo
využívání informačních technologií.
Nejlepší obcí ve středočeském kraji byla vyhlášena obec Ratměřice. Nám se bohužel ani
v letošním roce nepodařilo získat ocenění v žádné kategorii. Soutěžících obcí bylo
v našem kraji 27 (vloni 49) a z tohoto počtu získalo buď přímo nějakou stuhu (7) nebo
alespoň diplom (11) více než polovina obcí, přičemž každé ocenění s sebou nese jako
odměnu konkrétní finanční částku.
Buďme upřímní, na jakékoliv ocenění jsme nedosáhli, protože ostatní obce přihlášené do
soutěže jsou prostě lepší – konec konců, podívejte se na hodnotící kriteria soutěže nebo
na webové stránky některých z nich a posuďte sami.
Letní brigádnická činnost
Během prázdnin jste mohli potkat studenty, kteří se starali nebo zvelebovali obecní
majetek. Kromě sekání trávy byl například proveden postřik chodníků herbicidem, bylo
upravováno stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad, v lomu u viaduktu bylo
vyřezáno křoví, v ulici Sportovní byl osazen patník do chodníku u Mejzrů. Z dalších
prací také natírali oplocení k hospodě, uklízeli na zastávkách autobusů a autobusové
otočce, uklízeli i u vodopádu.
Komu patří dík?
Celoprázdninovou brigádu v obci si letos zvolil student Petr Matouš, vnuk paní Jindry
Janíčkové. Práce mu šla od ruky a vše vykonával velice zodpovědně. Určitě už ví, jak
s vydělanými penězi naloží, ale přes to mu chceme za odvedenou práci ještě jednou
poděkovat. Prý příští rok půjde opět.
Dík také patří i dalším brigádníkům, studentům Petrovi Procházkovi z Polep a Tomáši
Adamcovi z Červených Peček.
Za sekání obecních ploch děkujeme panu Ladislavu Paulovi.
E.
Mačková

Pozvánka na předvolební setkání s kandidáty nezávislého sdružení „ Pro Polepy“
Ve čtvrtek 7. října 2010 od 19 hodin můžete v polepské hospodě vyslechnout plány a
představy kandidátů podzimních komunálních voleb o dalším rozvoji naší obce. Na
kandidátní listině sdružení nezávislých kandidátů „Pro Polepy“ jsou tito polepští občané:
Ing. Rostislav Vodička
Marie Čábelová
Mgr. Evženie Mačková
Luboš Vinklát
Ing. Václav Civín
Ing. Leoš Hejduk
Ing. Pavel Brant
Ing. Petra Abrahamová – Vodičková
E. Mačková
Zbyněk Vokoun
Pozor – změna úředních hodin administrativní pracovnice
Úřední hodiny účetní Ing. Lenky Benešové na OÚ Polepy:
Pondělí
14.30 hod.
21.00 hod.
Úterý
8.00 hod.
13.00 hod.
Středa
14.30 hod.
21.00 hod.
Čtvrtek
8.00 hod.
13.00 hod.
Mačková
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E.

Zasaď si svůj strom
Vzpomínáte si, jak jsme společně před 3 roky pokácely přestárlé
stromy v třešňovce za rybníkem, vzniklý prostor vyklidili,
vykopali jámy a nasázeli nové stromky? A vzpomínáte, že jsme
vám slibovali, že každý vysazený strom bude označen nejenom
odrůdou, ale také vašim jménem? Vzhledem k tomu, že můj
mandát je už „na konci své životnosti“, ráda bych ještě vyplnila onen slib daný před lety.
Podklady pro splnění závazku jsou již kusé, fotografické dokumentace málo, a tak se na
vás obracím s prosbou:
Kdo sázel v třešňovce nové stromky, ozvěte se, prosím (tel. 723 514 533, e-mail
irena.liska@seznam.cz, nebo nechte vzkaz na OÚ), abychom mohli vytvořit konečný
seznam, který bude odpovídat realitě. Neslibuji vám, že bude označen každý strom ihned
svou tabulkou s ohledem na jeho velikost, ale chtěla bych, aby jména sázejících byla
zvěčněna na desce, která bude umístěna vedle stávající naučné tabule na začátku
třešňovky. Kromě jména toho, kdo strom sázel, bude tabule obsahovat celý nákres, kde
se tento stromek nachází a také zde bude uvedena odrůda. Ozvěte se, prosím i Vy, kdo si
nepřejete zveřejňovat, abychom získali informaci, který strom jste zasadili, bude sloužit
jako podklad do obecní kroniky.
P.S. (25.8.) Před několika dny jsem lezla po stráni ve vysoké trávě a zjišťovala skutečný
stav. Jak se mají naše stromky 3 roky po výsadbě? Většina z nich pěkně roste, asi 2 jsou
zlomené, několik jich má uhnilý kůl, na kmínkách jsem našla ještě několik cedulek, kam
se píše odrůda, čitelných jich však bylo jen třetina, ale co mi udělalo opravdu radost,
byla skutečnost, že na 2 jabloních se ukázala malá, pěkně vybarvená jablíčka .
P.S. (2.9.) Při další procházce objevuji, že je tráva v třešňovce krásně vysekaná. Jen
jablíčka na stromech jsem už nenašla .
Irena
Kučerová

Jednou větou ...
• Materiální sbírka zatopeným oblastem se v naší obci neuskutečnila vzhledem
k tomu, že sklady pro humanitární akce byly plné a zatopené oblasti byly
pravidelně zásobovány materiálem z těchto skladů. Ze zatopených oblastí je
většinou požadavek na finanční podporu, kterou můžete posílat na povodňová
konta.
• Humanitární sbírku šatstva a dalších již nepotřebných věcí uspořádáme ve
spolupráci s Diakonii Broumov až v jarních měsících roku 2011.
• Fotbalové hřiště bude z bezpečnostních důvodů a s ohledem na předpisy ČMFS
oploceno. Plot bude vysoký cca 1,6 m a bude mít několik vstupních branek. Hřiště
bude i nadále volně přístupné.
• Opětovně byla projednávána opatření proti velké vodě v ulici V Cihelně.
• 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.
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• Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každou středu – 8.9.,15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10.
papír – ve čtvrtek v sudém týdnu – 9.9., 23.9., 7.10.
sklo – v pátek – 17.9., 1.10.
nápojové kartony – ve čtvrtek - 16.9., 30.9., 14.10.
• Třídit můžete i hliník. Sběrná nádoba je umístěna na dvoře u OÚ. Drobné
vysloužilé elektrospotřebiče, baterie a zářivky lze také ekologicky likvidovat.
Nádoby pro tento druh odpadu najdete za vchodovými dveřmi na OÚ.
• V říjnu se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva v pondělí 4. října 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.

Jak se žije ve Zvonečku (chráněné bydlení)
6. května se za účasti hejtmana středočeského kraje konalo slavnostní otevření
chráněného bydlení v Polepech, které provozuje Zvoneček Bylany. Ještě před
nastěhováním klientů ve čtvrtek 27. května pak měli obyvatelé Polep možnost
prohlédnout si zrekonstruované prostory na vlastní oči.
Možná patříte, stejně jako já, k lidem, kterým tento termín z nejrůznějších důvodů
nevyhovoval. Možná jste stejně zvídaví jako já a rádi byste věděli, jak klienti prožívají
všední i sváteční dny. A možná vás k přečtení následujících řádků vede úplně něco
jiného …
Je trochu pošmourné prázdninové ráno. Přišla jsem o něco dřív než bylo dohodnuto a tak
váhám jestli mám zazvonit, nebo jestli mám chvíli počkat. Přes otevřené dveře však
slyším, jak jeden z klientů, kterým tady ale neřeknou jinak než kluci, volá na
vychovatelku: „Venku je nějaká paní …!“ Vzápětí vyběhne ven a zdraví mě, v patách má
vychovatelku, paní Adamcovou, která mne zve dál. Představuje mi Petra (P1), který mne
zdraví ještě jednou a podává mi ruku. Vzápětí přicházejí ostatní, které vytrhuji z úklidu:
Jirka (J), druhý Petr (P2) a nakonec přichází trochu stydlivě Zbyněk (Z). Radostně
přiběhlo i černé chundelaté štěně Míša. Abych nešla „s prázdnou“, přinesla jsem klukům
Fidorky. Po souhlasu paní vychovatelky je rozdávám. Ptám se kluků jestli mají rádi
sladké. Všichni souhlasně přikyvují a kulatá Fidorka jim mizí v kapse.
Paní vychovatelka (V) dává pokyn k tomu, abychom se sesedli kolem velkého stolu
v obývacím pokoji, kde je dostatek místa pro všechny a mohli jsme si popovídat.
• Kluci, jak se vám tady bydlí? Líbí se vám tu?
Líbí, ano. (Odpovídají téměř jednohlasně).
• Co obyčejně děláte přes celý den?
P1: Uklízíme, chodíme na nákupy …
• Pěšky?
P1: Pěšky, no … Anebo autem.
V: Máme svoje auto, ale když má službu vychovatel nebo vychovatelka, která nemá
řidičský průkaz, a potřebujeme, tak se vydají do Kolína pěšky. Většinou Jirka nebo
Eliška naberou kluky do auta. Kam se jezdí nejvíc nakupovat, kluci?
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P2: Do Kauflandu.
• Co nakupujete?
P2: Podle jídelníčku se udělá seznam a podle toho se pak nakupují potraviny na týden
dopředu.
• A kdo vymýšlí jídelníček?
P2: Paní vedoucí, … já, … (následuje smích)
V: Já to uvedu na pravou míru. S klukama se dohodneme, co by rádi, a třeba naposledy
jsme připravovali jídelníček dokonce na 3 týdny, protože Pavlínka jela na dovolenou.
Bylo to strašný vymyslet, protože jeden má rád čočku, jiný ne, jeden má rád ryby, druhý
je nejí …, nebo mléko, někdo ano, někdo ne, ale palačinky jo, viď Péťo? Je to různorodý,
ale snažíme se, aby klukům chutnalo.
• Kdo vaří?
P2: No, všichni … Pomáháme v kuchyni. Loupeme brambory, krájíme cibuli i loupeme,
krájíme zeleninu, mícháme …
• Kdo nejraději pomáhá v kuchyni?
P2: Já
V: I Jiřík, viď?
• A kdo nejraději uklízí?
J: Zbyněk
Z: Já,
• O pejska se staráš taky ty?(Obracím se na Zbyňka, který po celou dobu našeho
povídání chová na klíně černé štěně.)
Z: Já
V: Čí je pejsek?
Z: Moje!
• A kde spí pejsek, venku?
Z: Se mnou!
V: Nahoře má koupený pelíšek.
• Jé, koukám, že máte i andulku?
V: No, nemáme, čí je andulka?
J: Moje.
V: Ta je Jiříka. Jiřík měl polokulaté narozeniny, dostal anduláka a co se stalo Jiříku?
J: Jsem špatně zavřel dvířka, jeli jsme na nákup a ulítla …
V: Ale asistent Jirka má kamaráda a ten mu přinesl Filípka. A pak odjeli, šla ho sem
krmit Maruška a co se stalo Jiříku? Málem jí uletěl taky …
• Kluci, slyšela jsem, že chodíte na fotbal? Je to tak?
P2: No. Teď ne, teď jsou prázdniny.
V: Kdo nejraději chodí na fotbal?
P2: Já.
V: Řekni to pani, že už sis tady s polepskýma fotbalistama zakopal, viď? Nebo ještě ne?
J: Ještě ne, byl v nemocnici
V: Tak vlastně ještě ne, ono z toho sešlo. Ale má vyřízeno přes paní místostarostku, že si
s nima bude moci zakopat.
• Těšíš se, Jirko?
Těším, těším, …
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•

Kluci, už jste se byli podívat někde ve vsi? Anebo jste zatím jenom na zahradě
nebo někde poblíž? Co jste viděli?
P2 : U vodopádu, tam, co se staví most, u rybníka, …
• Takže kapličku jste viděli?
P2: Ne …
V: Tu ještě asi ne, tu jim ukážu až půjdeme na vycházku do Červených Peček.
Projdeme se, protože my tu máme turistu. Kdo je turista?
J: Já, s panem Vošvrdou z Kolína.
• Opravdu? Kde se líbilo nejvíc? Na jakém výletě?
J: To už si nepamatuju, bylo toho hodně.
• Kluci, je něco, na co se těšíte? Co vás čeká v nejbližší době?
V: Co vás teď čeká, kluci?
P2: No. Ty chaty.
V: Jedeme na prázdniny.
P2: Pojedeme k Jirkovi na chatu.
V: A pamatuješ si Péťo kam?
P2: Do Rataje.
J: Pak pojedem k druhému Jirkovi na chatu.
V: To je náš asistent. A ten má chalupu kde? Pamatuješ si to Jirko?
J: Ne.
V: Já místo přesně taky ne, ale je to v Podkrkonoší. Takže 14 dní tady nebudeme.
J: Já tady nebudu ještě víc.
V: Jiříček vlastně jede s Diakonií do Zbraslavic a pak jede ještě s maminkou k moři do
Chorvatska.
J: Já už jsem byl v Jugoslávii, v Itálii, ve Španělsku, taky v Řecku …
P2: Já celý týden píšu …
(Péťa píše písničky a jako důkaz mi přináší ukázat svůj sešit, kolik jich už napsal.
Skutečně, velký sešit je ze čtvrtiny popsaný verši pěkně čitelným rukopisem.)
P1: Já mám rád vážnou hudbu!
• Co máš nejraději?
Boccelliho, Petra Dvorského, …
Paní vychovatelka se odchází zeptat na nějaké technické záležitosti paní vedoucí a kluci
se se mnou dávají živě do řeči. Vypravují mi, kdo odkud pochází a kde nyní bydlí rodiče
… Z vypravování cítím, že jsou kluci v novém domově spokojení. A jak se u nás v
Polepech cítí vychovatelé? Na to se ptám vedoucí vychovatelů paní Jany Francové:
♣ Jak jste se zabydleli v Polepech a jak jste tady spokojeni?
V Polepech se ještě stále zabydlujeme, myslím, že je to běh na dlouhou trať, stále je co
vylepšovat a jednoznačně jsme tu spokojeni.
♣ Kolik vychovatelů se tady celkem střídá?
Z důvodu zachování dvaceti čtyř hodinového dohledu v chráněném bydlení se střídají 4
zaměstnanci Zvonečku Bylany, který sídlí v Českém Brodě.
♣ Jak vypadá běžný den ve Zvonečku v Polepech?
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Každý běžný den začíná tak jako v každé rodině běžnými úkoly, které jsou prováděny s
určitým dohledem personálu. Po splnění svých povinností mají klienti prostor k
volnočasovým aktivitám, které se liší. Někdo má rád sport jiný muziku....
♣ Museli jste řešit už nějaký problém?
Ano, problémy jsme již řešili, ale nebyly žádného vážnějšího charakteru.
♣ Co Vás osobně přivedlo k této práci a jak dlouho se jí věnujete?
Původně jsem začínala jako pomocná vychovatelka, po dokončení studií jsem v zařízení
začala pracovat jako sociální pracovnice, a tady se opět více přibližuji k té práci s
klientem. Toto povolání vykonávám 9 let.
♣ Co byste vzkázala obyvatelům Polep?
A co bych vzkázala obyvatelům Polep? Sousedům dík za pomoc. A Vám všem děkujeme
za Vaše vstřícné přijetí.
♣ Děkuji za rozhovor.
Na závěr bych ráda poděkovala ředitelce Zvonečku Bylany Ing. Ivetě Blažkové a
vedoucí vychovatelů paní Janě Francové, že mi umožnily nahlédnout do každodenního
života klientů chráněného bydlení v Polepech a že jsem tyto postřehy mohla
zprostředkovat i čtenářům Polepských listů.
Irena Kučerová
PS: Celou návštěvu se mnou absolvovala i devítiletá dcera. Když jsme se vracely domů,
zeptala se mně: „Mami, a proč jsou ve Zvonečku, když jim nic není?“
Pozn.: Celá reportáž bohužel nemohla být ilustrována fotografiemi, protože někteří
klienti nemají souhlas s uveřejňováním svých fotografií.

Občanské sdružení – Přátelé polepského údolí
Procházka k Cikánce
Dne 20.6.2010 jsme se byli projít ke skále jménem Cikánka. Ráda bych vám na tomto
místě sepsala pověst tak, jak si ji lidé předávají z pokolení na pokolení.
Pověst o skále jménem Cikánka
Je to příběh o nešťastné lásce dvou mladých lidí, kterým nebylo přáno a zemřeli
z nešťastné lásky.
Za dávných časů vandrovali cikáni krajem. Žili kočovně, jezdili z místa na místo nejen
na území naší republiky, ale i po celé Evropě. Pohromadě jezdili celé rodinné klany.
Cikáni nabízeli různá řemesla – chudší vrstva brousila nože, sekery, břitvy, bohatší dělali
měděné nádobí - hrnce, kotle.
Pokud chtěli cikáni ve vesnici zastavit a na nějakou dobu zůstat a nabízet svoje zboží a
služby, museli požádat o svolení ve vesnici.
Pokud povolení nedostali, byli nuceni projet svižným krokem celou vesnicí a nikde ve
vesnici nezastavit. Cikáni neměli podkované koně a jezdili se zaplachtovanými vozy, na
kterých byla kola obitá obručemi. Když projížděli vesnicí, děti se sbíhaly, protože vozy a
neokované koně bylo z dáli slyšet dunět po dláždění.
Jednou naší vesnicí projížděli cikáni, kteří dostali povolení k pobytu. Obvyklé místo pro
táboření Cikánů bylo pod Potřebským dvorem. Jak se to (občas) stává, dva mladí lidé se
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do sebe zamilovali. Mladý chlapec z vesnice se zamiloval do krásné cikánské dívky.
Dívka jeho lásku opětovala, bohužel rodiče jejich lásce vůbec nepřáli. Hoch byl ze selské
rodiny a jeho otec se velmi hněval.
Mladí lidé nemohli být spolu, a tak z nešťastné lásky skočili ze skály (nyní zvané podle
této tragické události Cikánka). Údajně skočili na velký kámen, který je přímo dole pod
skálou. Skála byla v té době vyšší než nyní. Oba mladí lidé se pádem zabili. Rodiče
dívku pochovali v místě tábora a na místě jejího hrobu navršili mohylu. Dále kočovali po
Evropě a na místo odpočinku své dcery se vraceli. Ze všech koutů Evropy přiváželi
stromy a keře, kterými okolí hrobu zdobili. Proto na tomto místě dnes rostou stromy,
které se obvykle ve volné přírodě nevyskytují. Mohyla je částečně vidět i dnes, na jaře
kolem kvetou v hojné míře sasanky, které na jiných místech v lese nejsou tak četné.
Největším bohatstvím byly pro Cikány jejich děti, cikáni je nade vše milovali. Hned po
dětech byli největším cikánským pokladem koně (promiňte mi to přirovnání). Cikáni
uměli chovat koně.
Tito lidé měli rádi vše pestré a barevné, proto nebylo divu, že si velice oblíbili strakaté
koně. Šlechta ve středověku považovala strakoše za bezcenné a dokonce takto zbarvené
jedince přenechávala zdarma cikánům. Za účelem vylepšení chovu se někdy pod rouškou
tmy vydávali cikáni se svými klisnami na tajné výpravy do ohrad za dobrými hřebci a
přilitím kvalitní krve se rodili stále lepší strakatí koně. Byli odchováváni velice tvrdě,
své majitele vozili po celé zemi, zapřaženi v typických vozech a často museli vyžít jen z
toho, co rostlo podél okrajů cest. Cikáni však měli mnoho znalostí o ošetřování
nemocných koní a věděli si rady i se zkaženými koňmi. Po vyléčení či nápravě je lacino avšak se ziskem - prodávali. Během let se strakoši i jejich majitelé dostali do podvědomí
lidí a když anglický král James II. vydal v roce 1685 povolení, které umožňovalo
cikánům prodávat tyto koně, nastal čilý obchod. Cikánští koně se prodávají dodnes.
Toliko z úst pamětníka. Věřte, nevěřte, záleží to na vás.

Pavla Brožková

Konec vodníků v Polepech?
Kdepak! Já, polepský vodník, který jsem odplul před rokem a
půl do teplých hawajských krajin, jsem vám slíbil, že vás
nenechám bez strážce splavu. Sice se mi nepodařilo svůj slib do
roka splnit, neboť jsem měl spoustu povinností, ale nyní to
napravím. Posílám vám za sebe náhradu, a to sličnou slečnu
vodnici, se kterou jsem se seznámil v daleké cizině. Projevila
přání podívat se do Čech na mé původní působiště. Můj
podrobný popis cesty ji snad dovede v pořádku na místo určení
ke spodnímu polepskému splavu. Očekávejte její příchod
18.9.2010 v Polepech u rybníka. Tam bude mít přechodnou
zastávku, aby se zúčastnila posvícenského veselí a pak bude dovezena ke spodnímu
splavu, kde zaujme svoji pozici strážkyně. Přijďte se všichni podívat, zda je mojí
důstojnou nástupkyní a dejte mi vědět, jak jste s ní spokojeni.
Vzkaz od vodníka tlumočí Líba Šterberová
Podzimní procházka
Tentokrát nás další procházka zavede ke spodnímu splavu se zastávkou u nové
strážkyně a bude pokračovat přes Kolín na Sandberg ( cca 4 km),popř. do Starého
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Kolína ( cca 7 km ) a zpět. Kdo se chce v neděli 3.10.2010 příjemně protáhnout, přijďte
ve 14 hodin k polepské hasičárně.
Líba Šterberová

Kapitoly z dějin Polep
X. Kaple sv. Cyrila a Metoděje
S myšlenkou postavit v Polepech kapli vystoupil na schůzi obecního výboru 30. září
1868 starosta obce Alois Vebr. Současně navrhl, aby stavba byla financována z peněz,
které obec získá z pronájmu obecní honitby v letech 1868 – 1869 ve výši 50 zl.
a z peněz, které obci vyplatí kolínský lihovar za „držení vody v Polepském potoce pro
potřeby továrny“, opětně za léta 1868 – 1869 ve výši 80 zl. Návrh byl schválen. Se
stavbou se započalo pravděpodobně ještě na sklonku roku 1868 na pozemku, který
daroval rolník Václav Hůla, majitel přilehlého domu čp. 5. Ovšem brzy se ukázalo, že
finanční prostředky nestačí. Na schůzi obecního výboru 30. března 1869 proto starosta
navrhl, aby byly na stavbu použity i peníze, které obec získala jako náhradu za válečné
škody v prusko-rakouské válce v roce 1866 a zároveň vyzval zdejší občany ke sbírce
(sám šel příkladem, když prohlásil, že na kapličku poskytne částku ve výši svého
půlročního platu starosty). Návrh byl ovšem zamítnut (tedy ona část, týkající se použití
náhrad za válečné škody). Představitelé obce se rozhodli, že zbývající potřebnou částku
poskytne obec z prostředků, které měla vázány na dvou domech, v Polepech
a /Červených/ Pečkách (vyvazovací a kontribučenský fond?). Tyto peníze ovšem nebyly
k dispozici okamžitě, a tak byl starosta pověřen, aby si na dokončení stavby zatím
vypůjčil od kolínské záložny částku 200 zl. Koncem roku 1869 byla kaple nejspíše již
stavebně dokončena.
Oltář zhotovil bratr starosty, polepský truhlář Antonín Vebr a oltářní obraz Křest knížete
Bořivoje a kněžny Ludmily sv. Metodějem na Svatoplukově dvoře věnoval kolínský
advokát
a
později starosta
Kolína
JUDr.
Antonín Cyvín,
jehož manželka
Marie
byla
dcerou
polepského mlynáře Antonína Vebra (a tedy sestřenicí starosty).
Obraz není viditelně signován a
je možné, že autorem byl sám
Antonín Cyvín,
který se amatérsky
(ovšem
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úspěšně) malbou zabýval. Výmalbu kaple provedl kutnohorský malíř Václav Vysekal.
Ve výklencích po stranách oltáře jsou vyobrazeni sv. Jan Nepomucký (na straně
evangelní, levé) a sv. Václav (na straně epištolní, pravé). Nad výklenky jsou namalovány
obrazy (portréty) sv. Pavla a Petra. Na klenbě je zachycena Nejsvětější Trojice (nad
oltářem) a smrt sv. Metoděje. Václav Vysekal patřil k vyhledávaným autorům
zaměřujícím se na náboženské motivy. Především s jeho obrazy se můžeme dodnes
setkat na mnoha místech na Kutnohorsku a Kolínsku, ale také v jihovýchodních Čechách
– např. v kostelech v Golčově Jeníkově, Havlíčkově Brodě, Michalovicích, Herálci či
Humpolci.
Kaple je zasvěcena
slovanským věrozvěstům,
svatým
Konstantinu – Cyrilu (826/827 – 869)
a Metodějovi (815 –
885). V druhé polovině 19. století byli
tito světci v českých
zemích velice oblíbení, o čemž svědčí
řada patrocinií z této doby. V průčelí
kaple se dodnes dochovala deska s nápisem „Svatý Cyrille a Methoději
orodujte za nás!
K úctě apoštolů slovanských L. P. 1869.“
K slavnostnímu vysvěcení došlo v neděli 16. října 1870 (trochu překvapí, že se tak
nestalo přímo na svátek patronů sv. Cyrila a Metoděje, který v tomto roce připadl na
úterý 5. července, ale až na svátek posvěcení všech chrámů v diecézi). Toho dne stačil
nebovidský farář P. Josef Beran v půl osmé ráno odsloužit mši v kostele v /Červených/
Pečkách a po ní, v devět hodin, vyšlo od nebovidského (tedy farního) kostela procesí do
Polep, kde byla kaple vysvěcena a byla v ní sloužena první mše. Můžeme se jen
domnívat, že pak následoval slavnostní oběd v hostinci pana starosty Vebra a odpoledne
ve tři hodiny následovaly v kapli litanie ke všem Svatým a požehnání.
Tehdejší kolínský kaplan (a později děkan) P. Jan Nepomuk Svoboda si do své
soukromé kroniky, za odstavec věnovaný pokleslým mravům v Kolíně, zapsal
následující: „Osadníci v Polepech ti jinak si počínají, oni se na tom nejen ustanovili, ale
to také provedli, že si kapli vystavěli, která 16. října 1870 od duchovního nebovidského
byla posvěcena a tam první mše svatá sloužena, k čemuž jsem jim také mnohou radou
byl nápomocen.“
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S kaplí zasvěcenou sv. Cyrilu a Metoději korespondovala i malba (olej na plechu)
„Příchod sv. Věrozvěstů na Velehrad“ pravděpodobně z roku 1897 od kolínského
kapucína P. Aloise Stejskala, která se nacházela nad vraty do protějšího čp. 3.
Po dokončení kaple zřídila obec vydržovací fond na její údržbu a později vznikl i fond na
„vydržování mší svatých“. Zároveň založila polepská omladina fond na pořízení
harmonia. Bohužel potřebnou částku na jeho zakoupení se nepodařilo nashromáždit,
a tak to co bylo vybráno, bylo na počátku 80. let 19. stol. věnováno ústřední matici
školské.
Jaroslav
Pejša

Sousedé z mikroregionu Pod Vysokou nás zvou
V rámci letošních Dnů evropského dědictví

/European Heritage Days/

Vás zveme na návštěvu

kostela Panny Marie v

Gruntě.

Objekt bude zpřístupněn:

o sobotách 11. a 18. září
od 10 do 15 hod.
Prohlídka bude podle možností doplněna výkladem o historii a umělecké výzdobě
stavby, podle zájmu i výkladem o zajímavostech obce Grunta a okolí.

Kulturní a sportovní akce
Letní kino
Slibované letní kino se konalo v pátek 23. července. Diváci si vybrali film Líbáš jako
bůh režisérky Marie Poledňákové. Bohužel akci nepřálo počasí, spustil se liják a až na
pár jedinců se diváci rozešli domů mnohem dříve než skončil film. Na dobrovolném
vstupném a občerstvení bylo vybráno 600Kč. Za finanční příspěvek všem moc
děkujeme. Peníze budou použity na nákup drobných upomínkových předmětů pro děti
nebo na tombolu.
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Letní prázdniny utekly jako voda a opět nastává čas školních a dalších pracovních
povinností. Určitě nás čeká ještě hezké babí léto a snad i příjemný podzim. Na tuto dobu
máme naplánováno ještě několik akcí a pravidelných sportovních aktivit.
Termíny pravidelných aktivit pro děti i dospělé v novém školním roce
V týdnu od 20. září 2010 začnou cvičení, angličtina pro děti, hudební kroužek.
Cvičení na RHB míčích pod vedením p. Aleny Ptáčkové bude v úterý od 17 do 18 hodin
(od 21.9.).
Power Jóga pod vedením p. Věry Hoffmannové v úterý od 19 do 20 hodin (od 1.10.).
Kalanetika pod vedením p. Petry Svobodové ve čtvrtek od 19 do 20 hodin (od 23.9.).
Zájemci a zájemkyně přijďte na první hodinu, kde je možné se společně dohodnout.
Na tato cvičení se bude vybírat 30,- Kč na hodinu.
Cvičení pro děti pod vedením p. Šárky Nehasilové a p. Jany Syřínkové bude probíhat
každou středu od 16.30 do 17.30 hodin (od 22.9.).
Angličtina pro děti: kurz vede p. Šárka Nehasilová ve středu od 16 do 16.30 hodin.
Hudební kroužek pro děti – pozor změna termínu! - kroužek vede p. Tereza Podhajská
ve čtvrtek od 16.30 do 17.15 hodin.
E.
Mačková

Knihovnice paní Hana Hrušková
předává po 20 letech knihovnické
žezlo
„Obecní knihovnu jsem převzala po
paní Tolmové v roce 1991. To byla
ještě umístěna ve staré budově
tehdejšího MNV. Mě četba a hezké
knížky vždy zajímaly.“ říká p. Hana
Hrušková.
I jako dlouholetá učitelka na
základní škola měla k literatuře
blízko. Práci knihovnice se rozhodla
již sama ukončit, prý to předá už
„ mladším“. Do konce září ji ještě
v knihovně zastihnete společně
s novou knihovnicí paní Radkou
Chroustovou. Určitě se jí stýskat
bude a stálou čtenářkou zůstane.
Tímto ji chceme nejen za obecní
úřad, ale i za všechny čtenáře a
polepské občany veřejně poděkovat,
popřát hodně zdraví, spokojenost a
životní elán.
E. Mačková

Pozvání do knihovny
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Léto se pomalu chystá ke svému odchodu. Dětem skončily prázdniny a nastal čas
školních povinností. Plíživými kroky se blíží sychravý podzim, který můžete prožít s
krásnou knihou z naší knihovny. V říjnu chystáme obohatit naši knihovnu o nové tituly,
nejen pro dospělé a mládež, ale hlavně pro děti, se kterými se setkáváme v knihovně
pomálu. Chceme vás poprosit o vaše tipy, co byste v knihovně uvítali jako čtenáři, jaký
literární žánr postrádáte či jaký spisovatel vám v naší nabídce chybí. Svoje tipy můžete
sdělit osobně v knihovně nebo na webových stránkách naší knihovny na adrese:
www.polepan.cz.
Byla dokončena katalogizace knih (bohužel až na několik zapůjčených knižních titulů,
které nezodpovědní čtenáři i po opakovaných výzvách do knihovny nevrátili). Pro naše
čtenáře, kteří vlastní internet to znamená, že na výše uvedených webových stránkách si
budou moci v online katalogu zjistit, zda jimi požadovanou knihu máme v knihovně a
popřípadě si ji zarezervovat. Poté již stačí si knihu vyzvednout. O celém projektu vás
budeme ještě informovat v dalších listech.
Ráda bych vás také upozornila na některé oblíbené knižní tituly, které máme v nabídce.
Rozhodně stojí za přečtení trilogie Milénium od Stiega Larssona. Našim mladým
čtenářkám připomínám, že mají možnost si přečíst první tři díly upírské ságy Škola noci
od P.C.Castové a Kristin Castové, která skvěle konkuruje čtyřdílnému dílu Stephenie
Mayerové (Stmívání, Nový měsíc, Zatmění, Rozbřesk). Samozřejmě čeká spousta
pohádek na naše nejmenší čtenáře.
Těšíme se na vaše názory a brzkou návštěvu v naší knihovně. Takže každou středu mezi
16.00 – 18.00 hodinou na shledanou.
Radka
Chroustová

Polepské posvícení a dopolední turnaj neregistrovaných v badmintonu
(viz. přiložený program)
V sobotu 18. září se můžete těšit na polepské posvícení, které bude probíhat téměř celý
den v prostorách u rybníka. Celý program posvícení najdete na letáku vloženém v tomto
čísle Polepských listů.
K cestě z domova k rybníku na odpolední program bude možné využít kočár tažený
koňmi pana Čábely (přibližný čas odjezdu je 13 hodin). Kdo bude mít zájem o tuto
službu, je třeba se objednat u paní Mačkové na tel. 604 987 341do 18.9. do 10 hodin.
Projížďky kočárem bude pan Čábela provádět podle zájmu po celé odpoledne. Počátek
jízd bude rovněž u rybníka.
Podobně jako loni si i letos mohou hospodyňky odpočinout od vaření, protože jsme na
posvícenský oběd zajistili pečená kachní stehna s knedlíkem a červeným nebo bílým
zelím. Kdo nebude mít chuť na kachnu, může si koupit řízek, bramborák, langoše nebo
klobásu. Servírovat se bude na plastových talířích s plastovými příbory, ale nic nebrání
tomu, aby si strávníci donesli vlastní příbor. K pití si můžete koupit a ochutnat výborné
pivo z domácího pivovaru Svatý Ján Ing. Karaivanova nebo v jiném stánku pivo
postřižinské.
Určitě se přijďte podívat na jarmark. Snažili jsme se domluvit trhovce s klasickým
řemeslným zbožím, účast přislíbila i bylinkářka a košíkářka. Během celého dne bude
možné si vyzkoušet zdarma tvořit drobné předměty ze slámy. Odpoledne budete moci
vidět Námořnickou pohádku, která jistě pohladí po duši nejen děti, ale i dospělé. A s
kejklířem Lukášem (s chůdami) jste se mohli potkat už vloni na polepských slavnostech.
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Také jsme se poučili a slibujeme, že letos koláčů napečeme dvojnásobek. Doufáme, že se
dostane na každého.
Přestože jsme se snažili šetřit, vyšplhala se celková částka na zajištění polepského
posvícení přes 40 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že se do Polep sjíždějí na kulturní
akce i lidé z okolí, jsme zavedli symbolické vstupné ve výši 20 Kč (děti a kostýmovaní
návštěvníci mají vstup zdarma). Tímto krokem chceme zamezit nespravedlnosti, kdy
přespolní platí daně někde jinde a k nám se chodí bavit za peníze vás, obyvatel Polep.
Pokud chcete ocenit naši snahu zajistit pro vás hodnotný program, jste pyšní, že se
v Polepech něco děje, nebo chcete projevit svůj patriotismus a vyjádříte to zaplacením
vyššího vstupného, uděláte nám velkou radost.
Pro ilustraci uvádíme rozpočet polepského posvícení:
Kejklíř Lukáš
15 000,- Kč
Suchdolanka J. Košaty
5 000,- Kč
Divadlo Matýsek
4 500,- Kč
Slámování
4 000,- Kč
Flašinetář se zpěvačkou
4 000,- Kč
Koňský povoz p. Čábely
2 000,- Kč
Ceny (badmintonový turnaj)
2 000,- Kč
Půjčovné kostýmů
2 000,- Kč
Parket (půjčovné)
500,- Kč
Prozatím se nám podařilo sehnat tyto sponzory:
VSK
20 000,- Kč
SILMEX
3 000,- Kč
Výtvarné studio Švarc - návrh a zpracování plakátů, vstupenek a poutačů
AVE
- mobilní WC
Podzimní výlet nejen pro děti
Skoro již tradicí se stává i podzimní výlet do ZOO. Letos je
výlet naplánován na sobotu 2. října 2010. Není určen jen pro
děti, zúčastnit se mohou i ostatní občané, buď jako doprovod
dětí, vnoučat, nebo jen sami. Letošní výlet se uskuteční do
pražské ZOO (www.zoopraha.cz).
Odjezd bude v 8.00 hodin z autobusové otočky, návrat je plánován do 17. hodiny.
Doprovod pro děti starší 5 let je zajištěn členkami kulturní komise. Vezměte si s sebou
svačinu, pití, pláštěnku, vhodné oblečení dle počasí a kapesné. Z rozpočtu obce bude
hrazena doprava a část vstupného (plné vstupné je pro dospělého 150 Kč a pro dítě 100
Kč, důchodci nad 70 let 1,- Kč). Od starších 15 let bude vybírán příspěvek 100,- Kč na
osobu, do 15 let 50 Kč. Prosíme přihlášky do 26.9. u pí. Mačkové, tel. 604 987 341,
nebo pí. Syřínkové , tel. 728 445 856. V případě malého zájmu se výlet neuskuteční.
E. Mačková

Již tradiční nákupní Polsko
Nákupní výlet do Polska Kudova Zdroj je naplánován na sobotu 16. října 2010. Odjezd
autobusu bude v 7.00 hodin z autobusové otočky, návrat je plánován do 16 hodin. Hlásit
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se můžete již u pí. Mačkové, tel.: 604 987 341. Cena za autobus pro polepské 100,- Kč,
cizí 150,-Kč.
E. Mačková
Plánujeme: Posezení s harmonikářem, kuželky a večer duchů
Pro velký úspěch setkání dříve narozených bude v listopadu naplánované další příjemné
posezení nad fotografiemi, vzpomínkami a tahací harmonikou p. Vlka. Bližší informace
budou uveřejněny v říjnových listech.
Večer duchů s rozsvícenými dýněmi se uskuteční v pátek 29. října od 17 hodin.
Nezapomeneme ani na další kuželkářské klání v kuželkárně v Červených Pečkách, to je
předběžně v plánu na úterý 16.listopadu 2010.
E. Mačková

Polepský fotbal
Následující fotbalové příspěvky zaslal pan Oldřich Chroust:
Zprávy z fotbalového hřiště
Během letní soutěžní přestávky se v polepském fotbalovém klubu odehrála spousta
změn, o kterých bychom vás chtěli informovat. Především jsou Polepy od nynější sezóny
divizním klubem. Také bylo provedeno mnoho úprav fotbalového areálu. A v neposlední
řadě došlo i ke změnám ve vedení klubu a v kádrech jednotlivých mužstev.
Divize v Polepech
Divize představuje 4. nejvyšší úroveň v ČR, výše už jsou jen ČFL a MSFL, II. a I. liga.
Naše Áčko se tedy zařadilo mezi 146 nejlepších mužstev republiky. V kolínském okrese
hrajeme společně s Velimí a Kolínem nejvyšší soutěž.
Ještě před zahájením divizní sezóny jsme odehráli ve Voticích zápas Ondrášovka Cupu.
Domácí nás porazili 1:0 a ve druhém kole poháru doma přivítají AC Spartu Praha.
Bohužel vstup do soutěže nám výsledkově nevyšel. Herní projev našeho týmu je dobrý
ale prozatím se nám nedaří vstřelit branky ani z nejvyloženějších šancí. Cílem pro tuto
sezónu je udržení soutěže.
Po domácí smolné prohře s rezervním týmem Kladna 1:3, jsme dvakrát hráli venku.
Nejprve jsme dohrávali v Brozanech odložený zápas 1.kola. Musíme sportovně přiznat,
že soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. Jen výsledek 4:1 je pro nás krutý. Naopak zápas
na Meteoru v pražské Libni 1:0 je jednoznačnou ztrátou, protože tam jsme měli získat
všechny 3 body.
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Úpravy fotbalového areálu
Během tohoto období bylo našimi členy a fanoušky odpracováno neuvěřitelné množství
brigádnických hodin na úpravách areálu. Někteří z nich zde byli téměř neustále.

Díky nim má hřiště zábradlí a pěšinu po celém obvodu, zábradlí nad střídačkami. Ze
zámkové dlažby byl zbudován nový chodník od kabin k hrací ploše. Byly rozšířeny
síťové zábrany za brankou u kabin s bránou borců. Rovněž byly obnoveny zábrany nad
zdí paní Skokanové.

Na místě po stavební buňce, která byla dříve používána rozhodčími, je postavena nová
udírna i s ohništěm pro grilování. Ta sice není zcela dokončena, ale udírna je již funkční
a během prvního domácího zápasu již byla masivně využívána. Buňka byla přemístěna
k hřišti u rybníka.

Největší změna se udála v bývalých kabinách. Ty byly kompletně opraveny a nově
vybaveny jako klubovna fotbalistů.
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Ve spolupráci s Nymburským pivovarem došlo k vybavení klubovny stáčecím stolem
pro čepování 4 nápojů, sklem, ubrusy... S tím souvisí změna sortimentu dostupná během
trvání a po skončení tréninku jednotlivých družstev a samozřejmě v době kolem
domácích zápasů. Místo tradiční desítky jsou k dispozici jedenáctka, řezaná třináctka,
nealkoholické pivo a točená limonáda.

Tímto výčtem samozřejmě naše plány nekončí. Vzhledem k potřebě zabezpečení areálu
po dobu konání zápasů chystáme částečné oplocení areálu, čímž si vytvoříme možnost
vykázání případných agresivních návštěvníků z areálu. Tím se v žádném případě
nezříkáme odpovědnosti za zpacifikování jejich chování. Jedná se hlavně o ochranu
klubu před nutností platit pokuty za chování návštěvníků. Samozřejmě areál bude nadále
přístupný, nehrozí jeho uzavření/uzamčení mimo dobu zápasů.
Také nás trápí stav podloží hrací plochy a chystáme alespoň provizorní drenáž pod
plochou, která byla v poslední době tak silně podmáčena.
Změny v klubu
Během letní přípravy proběhla valná hromada klubu. Na ní byl sestaven nový výbor.
Předsedou je nadále Jiří Král, členy výboru jsou Z. Vokoun, J. Syřínek, J. Lébl, M. Čech,
M. Mikulič, J. Půža, L. Kočí a já.
Pro naše skalní příznivce jsme připravili permanentky pro domácí utkání podzimní části
divize v ceně 150 Kč. Díky podpoře Obecního úřadu se nám podařilo realizovat tisk
programu pro domácí utkání hlavního týmu.
Áčko
Po skončení sezóny náš klub pocítil citelnou ztrátu odchodem Martina Duška, který
patřil k oporám týmu A v minulých sezonách. Kromě něj ukončil své působení
v Polepech i Milan Kročák. Náš hlavní tým naopak posílil Ondřej Murárik, který převzal
číslo po M. Duškovi. Dále z kolínského dorostu přišel Lukáš Karkoš. Přejeme co nejlepší
výsledek rehabilitace po operaci kolena Lukáši Křelinovi.
Dorost
Letos je kádr dorostu užší a věkově výrazně mladší, než byl ten loňský. V dorostu
skončili: Bálek Ondřej, Kaprálek Vojtěch, Řehák Jaroslav (tým B), Liebl Jakub
(pravděpodobně hostování Frýdek Místek), Procházka Petr (tým B), Pros Jakub (tým B),
Belza Jan (tým B), Vaňkát Ondřej (tým A). Kádr tvoří tito hráči: Bláha Libor, Bláha
Petr, Radina Marek, Jelínek Tomáš, Martínek Ondřej, Kotěra Lukáš, Landa Jiří, Richtár
Martin, Pešek Václav, Ladýř Vítězslav, Ladýř Josef, Čejka Lukáš, Málek Jakub, Novák
Marcel a Mládek Lukáš. Stále doufáme v návrat Adama Syřínka do mužstva.
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V přípravě jsme měli mladého šikovného gólmana, ale jeho mateřský klub ho neuvolnil,
ač jsme udělali vstřícné kroky k jeho angažování. Proto jdeme do podzimní části
limitováni touto skutečností. Přesto budou cíle i pro letošní sezonu stejné jako loni: Hrát
kombinační fotbal a pohybovat se v tabulce do 5. místa.
V letní přípravě jsme odehráli tři zápasy: FK Kolín - Polepy 1:1, Radim - Polepy 6:1 a
Červené Pečky - Polepy 1:6. Naplánováno bylo ještě utkání se Slovanem Poděbrady.
Tento zápas však byl zrušen kvůli stavu hřiště.
Vstup do sezóny nám bohužel nevyšel, prohráli jsme doma 3:5 s Velimí. Během utkání
si navíc po faulu zlomil ruku Jelínek.
Béčko
Tým B vstoupil do soutěžní sezóny vítězstvím v Nové Vsi, když zápas rozhodl Vít
Mádle.
Žáci
Mužstvo žáků je v přípravě pod vedením pana Cepka a Libora Kočího. Žákům začíná
soutěž až v neděli 5.9. od 15:00 zápasem ve Velké Oseku.
Poděkování
Teď budu lehce schizofrenní, ale situace si to žádá. Za fotbalisty a fandy fotbalu děkuji
všem, kteří se podíleli na uvedených změnách. Jmenovitě patří největší díky firmě
Rojaplast, která financovala úpravy klubovny včetně vybavení, firmě AVE za poskytnutí
materiálu na chodník a zábradlí a ostatním, kteří poskytli materiál, zapůjčili nářadí ... Za
klub děkuji zejména aktivním členům a fanouškům. Zde bych také chtěl jmenovat
alespoň ty nejaktivnější: Mikulič st. a ml., Kočí, Čech, Prokš, Bergman st., Lébl,
Vokoun, Brom ... Nemohu zapomenout ani na díky zastupitelům obce, kteří naši činnost
všemožně podporují. Samozřejmě děkuji i všem ostatním sponzorům. Bohužel není dost
prostoru pro to, abych poděkoval každému zúčastněnému osobně a také vycházím jen
z toho, s kým jsem se potkal na brigádě. Proto mne prosím omluvte, pokud jsem na
někoho dalšího zapomněl. Naopak je smutné, že někteří členové klubu se za celou letní
přestávku nezúčastnili ani na jedné z mnoha brigád.
V závěru bych si dovolil oslovit všechny, kteří sympatizují s naším klubem, zejména
z podnikatelské sféry, s žádostí o vyjádření podpory našemu klubu formou daru (třeba i
drobného), případně sponzorství (můžeme nabídnout reklamní plochu v areálu hřiště, na
programech, na webu www.polepan.cz a především naši hlubokou úctu). V případě
zájmu můžete kontaktovat mne, případně kteréhokoli dalšího člena výboru. Podpořit nás
můžete též zakoupením permanentky, návštěvou na zápasech, případně jakkoli jinak.
Všechny výsledky a zprávy klubu jsou na stránkách http://www.polepan.cz/.
Poslední zápasy a tabulky
Tým A – divize, skupina B
# Tým

Z V R P Skóre B +/22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Admira Praha
FK Teplice B
SK Viktorie Jirny
SK Roudnice n.Labem
FK Slavoj Vyšehrad
SK Kladno B
Podještědský F.C. Český Dub
Sokol Brozany
SK Union Čelákovice
Polepy
SK Stap-Tratec Vilémov
FK Meteor Praha VIII
FC Přední Kopanina
FK Litvínov
FK Baník Most B
FK Řezuz Děčín

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
2
1
1
0
1

1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
3
2
3
3
4
4

11:4
12:6
11:7
12:6
12:8
8:5
10:7
11:8
7:7
7:10
7:11
5:7
6:11
6:11
7:12
4:16

12
12
10
9
9
9
9
8
8
6
6
5
4
4
3
1

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

Poslední dva víkendy našim borcům vyšly skvěle. Z celkem 7 soutěžních utkáních jsme
v 6 naplno bodovali. Pouze žáci ve svém prvním zápase sezóny nezískali žádný bod a
napodobili tak vstup áčka i dorostu.
Zápasy zatím předposledního kola zahájilo v sobotu 28. srpna dopolední vítězství
dorostu nad Uhlířskými Janovicemi. Naprosto největší radost nám udělalo odpolední
vítězství týmu A v zápase se Slavojem Vyšehrad, které přineslo historicky první tři body
Polep v divizi. Velmi úspěšný víkend dovršilo v neděli vítězství béčka nad Čechií
Veltruby.
Minulý víkend (4. - 5. září) zahájilo sobotní utkání týmu B ve Starém Kolíně. V neděli
dopoledne zvítězil dorost v Českém Brodě. Odpoledne zahájili sezónu také žáci ve
Velkém Oseku. Hlavním tahákem však byl podvečerní zápas v Děčíně, kde se hrálo o to,
kdo zůstane na úplném dně tabulky a kdo případně odskočí do poněkud poklidnějších
vod.
Polepy – FK Slavoj Vyšehrad 2:1 (0:0)
Polepy: Malý – Týma, Suchánek, Murárik, Karkoš – Slezák (75. Vaňkát), Paták,
Lukáš Kmoch, Javorek (85. Hůrka) – Křelina, Müller.
Vyšehrad: Víšek – Budějský, Chlumský (59.Zelenka), Čurda (72:Čech),
Bošanský, Frohna, Kavka, Dubský, Horkavý, Kubík (63.Rejka), Nosek
Branky: 47. Suchánek (pen.), 68. Týma (pen.) - 90. Kavka (pen.).
ŽK: 14.Malý – 19.Kubík, 31.Dubský.
Rozhodčí: Jelínek, Šimek, Blaschke.
Penaltová přestřelka. Tak se dá nazvat utkání, ve
kterém týmy kopaly celkem čtyři pokutové kopy.
Zatímco domácí obě penalty proměnili, hosté při
prvním pokusu zaváhali a proměnili až druhou
„desítku“ v poslední minutě.
Na začátku měly Polepy výborné příležitosti, ale
Müller (4. min) ani Křelina (4. a 8.) v nich branku
neslavili. „Příležitosti jsme měli, ale nedali jsme je.
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Mohl bych klidně říct, že dám půl království tomu, kdo mi přivede střelce,“ smál se
spokojený polepský trenér Jaroslav Bejlek.
Jako první kopali penaltu hosté po faulu Malého, ale dali ji vedle. Minutu po pauze
zahrával pokutový kop Suchánek a ten se nezmýlil. A pak ho napodobil ještě Týma.
Hosté snížili až v poslední minutě ze čtvrté penalty v utkání. „Byl to velice kvalitní
soupeř, byl někde na úrovni Brozan. My jsme podali disciplinovaný výkon a já jsem rád
za historické tři body. Je to na zápis do nějaké kroniky. Kluci si výhru zasloužili,“ dodal
Bejlek. A já bych si jen dovolil doplnit, že dle mého názoru byl obdivuhodný výkon
Patáka, kterému nestačili ani mnohem mladší hráči.
FK ŘEZUZ Děčín– Polepy 1:3 (0:1)
Děčín: Chodura – Červenka, Jirchář, Hoffmann, Stach –Kurty, Žáček, Podolský,
Líbal (68.Malát) – Majer, Dvořák
Polepy: Malý – Týma, Murárik, Suchánek, Karkoš – Slezák (73. Hrabal), Paták,
Lukáš Kmoch, Javorek – Müller, Křelina (88.Vaňkát).
Branky: 76. Dvořák – 5.Jirchář (Děčín vlastní), 86. Týma, 89.Javorek..
ŽK: 15.Hoffmann, 23.Majer, 48.Červenka, 55.Stach – 57.Slezák, 59. Müller,
76.Kmoch.
Rozhodčí: Aubrecht, Melničuk, Chládek.
Polepy vstoupily do zápasu nebojácně, přesto nás v prvním poločase nejvíce potěšil
domácí Jirchář, který krásně přehodil vlastního brankáře a zajistil nám vedení. Jinak se
zápas vyvíjel v našem tradičním duchu: Spousta šancí, nulová efektivita. A tak přišel
trest v podobě vyrovnání. Jenže v závěru se konečně probudili naši střelci a zápas
rozhodli. Cesta domů sice byla dlouhá, naši hráči těžce pokopaní (řezníci hráli v souladu
se svým jménem), ale veselá. Jde o důležité body, protože nás čekají těžká utkání
s mužstvy z čela tabulky.
Tým B – III.třída, skupina A
# Tým
Z V R P Skóre B +/1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Libodřice B
Sokol Veletov
Polepy B
FC Ovčáry
Meteor Hradištko I.
Sokol Týnec n.Labem B
Sokol Volárna
SK Krakovany
Sokol Starý Kolín
Sokol Radovesnice II
FK Červené Pečky B
Sokol Nová Ves
S.K. Čechie Veltruby
FK Vrbová Lhota 98

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

18:3
9:3
6:1
8:7
6:8
7:5
4:5
7:5
5:6
6:7
3:6
3:7
1:5
3:18

9
9
9
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0

3
6
6
0
0
1
1
-3
0
-3
0
-5
-5
-3

Tým B nastoupil s hráči z lavičky týmu A (Vaňkát, Král, Hrabal, Zelenka a Hůrka).
Nejaktivnější byl Hrabal, který několikrát nedokázal zužitkovat velice slibnou situaci.
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Například v 17. minutě nedokázal usměrnit hlavou míč do branky, když byl sám před
brankářem, ve 29. minutě střílí v šanci mimo bránu. V druhé půlhodině hry bylo několik
zákroků hráčů obou stran žlutými kartami: Vošoust za faul na Vaříka, Vařík fauloval
Krále, Řehák fauloval nebezpečně v polovině hřiště. V 41. minutě zahrozil Veltrubský
Vlasák, naštěstí však hlavičkoval do brankáře.
Ke konci se naši borci přeci jen prosadili i střelecky. Nejprve se připomněl Radek
„Gabo“ Zelenka a v samém konci nastavení upravil na konečný stav Martin Hruška.
Sokol Starý Kolín– Polepy B 1:3 (1:2)
Branky: ? – Hůrka 2, Zelenka.
Omlouvám se týmu B za velmi stručnou informaci, ale vzhledem k tomu, že jsem na
zápase nebyl, tak jen telegraficky: Hrálo se na špatně upraveném hřišti, zápas rozhodli
Hůrka se Zelenkou.
Dorost – 1.A třída, skupina C
# Tým
Z V R P Skóre B +/1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FC Velim
AFK Pečky
FK Říčany
SK Úvaly
Star Tupadly
FK Uhlířské Janovice
Polepy
Viktoria Radim
FK Červené Pečky
Kouřim
SK Malešov
FK Kolín B
SK Český Brod
FC Tuchoraz

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

17:3
12:2
12:5
7:4
13:3
14:4
9:5
9:9
9:8
4:9
1:20
2:9
2:13
0:17

9
9
7
7
6
6
6
6
3
1
1
0
0
0

6
6
1
1
3
0
0
3
0
-5
-2
-6
-3
-6

Polepy - Uhlířské Janovice 3:0 (2:0)
Polepy: Mládek - Ladýř J., Bláha P., Pešek, Málek, Radina, Ladýř V., Richtár,
Bláha L., Landa, Martínek.
Uhlířské Janovice: Kmoch - Bílek, Pelikán, Marek, Zadražil, Dotlačil, Cypra,
Jelínek, Srba, Otčenášek, Randlíszek.
Branky: 21. Martínek, 44. Bláha Libor, 71. Landa (PK).
ŽK: 23. Landa, 50. Bláha P., 62. Radina - 23. Dotlačil, 42. Kořínek, 49.Kulhánek.
Rozhodčí: Kinčl
Dorost Polep měl celý zápas pod kontrolou. Poprvé udeřil v 21. minutě po střele z dálky,
která orazítkovala tyč, když následně Martínek donesl míč na prsou až do brány. Druhou
branku ještě do poločasu vypracoval kapitán domácích Petr Bláha, když jeho střelu z
velkého úhlu nedokázal brankář Uhlířů zkrotit a míč mu zmizel v síti. Poslední branku
přidal Jirka Landa z pokutového kopu, nařízeného za sražení hráče uvnitř vápna.
Jednou ze zajímavých situací bylo i udělení žluté karty hráči Uhlířských Janovic, který
byl na lavičce.
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Český Brod- Polepy 0:3 (0:1)
Český Brod: Hanuš – Němec, Bánský, Klindera, Plachý, Kšír, Čech, Hanzl –
Kašpar, Nový.
Polepy: Bláha L. – Mládek, Richtár, Málek, Ladýř J. - Bláha P. (60,Čejka),
Radina, Novák, Ladýř V. - Martínek (42.Kotěra), Pešek.
Branky: 28. Málek, 69. Radina, 73. ?
Zápas probíhal za drtivé převahy našeho dorostu. Mimo gólových situací ještě dvakrát
zachraňovali českobrodští obránci na brankové čáře, když brankář už byl překonán.
Podrobnosti utkání naleznete na internetových stránkách.
Žáci okresní přebor
Polepští žáci vstoupili do soutěžní sezóny stejně jako týmy „A“ a dorostu prohrou.
Výsledek 7:1 s Fotbalovou školou Velký Osek byl pro ně krutý, ale oni se časem
výrazně zlepší. Naši žáci nastoupili v této sestavě: 1 - Kočí Vojtěch, 2 - Toman Michael,
3 - Stráník Patrik, 4 - Fučík Pavel, 5 - Honus Matouš, 6 - Zdeněk David, 7 - Beneš
Martin, 8 - Kočí Jakub (K), 9 - Kolovratník Michal, 10 - Eliáš David, 11 - Bělina Pavel.
Střídali: 12 - Kruliš Vojta, 13 - Kolovecký Kryštof. Na lavičce byl připraven: 14 - Civín
Štěpán. Čestný úspěch zajistil Pavel Bělina z přímého kopu. Podklady pro utkání žáků
dodal Libor Kočí.
Co všechno se může stát, aneb znak klubu
Chtěl bych Vás informovat o tom, co přináší vedení stránek
Polepan. Jde o příběh vskutku zajímavý. Vzhledem k tomu, že
nechci, aby se tyto stránky staly rájem pro individua, která
využívají nezabezpečené stránky k publikování všemožného a
hlavně nemožného obsahu, zavedl jsem povinnou registraci
uživatelů s následným povolováním na základě osobní znalosti,
reference od známého ...
V úterý 24.8. se mi objevila žádost o schválení přístupu na
stránky o chvíli později následovaná zprávou v mé poštovní schránce. Tam mi psal
nějaký Lukáš Mašek, že mi posílá návrh na znak fotbalového klubu, že se zříká
autorských práv a bude mu potěšením, když jej budeme využívat. Jméno mi nic neříkalo,
tak jsem si myslel, že to bude někdo z lidí v okolí našeho klubu. Jak se ukázalo později,
hluboce jsem se mýlil. Návrh znaku se mi líbil, tak jsem jej poslal ostatním členům
vedení, ať se podívají. Zároveň jsem se jich ptal, zda tu, kdo to je. A protože mi
zvědavost nedala a doma mě učili, že kdo se nezeptá, nic se nedoví, poslal jsem odpověď
na nabídku s poděkováním, informací o předání zprávy členům výboru a prosbou o
sdělení informací o autorovi. Odpověď, která mi přišla mne šokovala: „Něco o mě?
Lukáš Mašek, 30 let, z Prahy, marketingový specialista Bohemians 1905”. To mne tak
vykolejilo, že jsem si hned otevřel stránky Bohemians 1905, kde mne čekalo další
překvapení na stránce „Vedení klubu”, kde je v obchodním úseku veden jako
marketingový manažer.
Vzhledem k překvapivosti zjištění jsem autorovi napsal další zprávu s dotazem, jak
přišel na náš klub, co ho vedlo k tomu, že věnoval svůj čas klubu, jakým jsou Polepy.
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Zároveň jsem se jej optal na názor na stránky Polepan. Odpověď opět přišla velmi
rychle: „Rád dělám loga týmů, baví mě to - to je celý... A koukal jsem, že Polepy nemají
žádný, což je na divizi tak trochu škoda... Přišel jsem na vás tak, že někde jsem viděl
rozpis divizí a představení týmů a u vás nebyl uveden žádný znak... Tak sem si řekl, že
vám udělám, barvy máte zelenobílomodrý, jestli dobře chápu a toho ptáčka na větvi máte
ve znaku obce.” Zároveň mi poslal náměty na úpravy stránek společně s odkazem na
stránky http://ohrobec.sweb.cz, které vede jednomu klubu Hanspaulské ligy.
Je ohromné vědět, že existuje stále ještě spousta nadšenců, kteří udělají něco prostě
proto, že je to baví. Moc děkujeme.
Olda Chroust
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