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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
O víkendu budou komunální volby, tedy končí čtyřleté období, během kterého jsme snad
stihli poměrně hodně aktivit. Celou dobu jsme se snažili nabízet příležitosti k setkávání,
příležitosti k pobavení se nejen s ostatními obyvateli Polep, ale i s návštěvníky naší obce,
snažili se nabídnout Vám více příležitostí k aktivnímu trávení volného času.
Kromě statků duchovních, jsme do obce pořídili i trochu statků materiálních. Dokončili
jsme vodovod na většině území obce, pokusili se zpomalit dopravu na průtahu instalací
měřičů a vodorovného dopravního značení, na části průtahu postavili nové veřejné
osvětlení, rekonstruujeme chodník v ulici Dlouhá, fotbalistům postavili kabiny, na
antukové hřiště pořídili umělý povrch. Nedávno jsme nechali nainstalovat mříž do
vstupních dveří kapličky, abychom ji měli podstatně častěji otevřenou a mohli ji ukázat
návštěvníkům obce.
Ale hlavně jsme se celou dobu snažili o to, aby Polepy byly vesnicí čistou a uklizenou,
fungující ke spokojenosti většiny svých obyvatel. Odměnou nám byla občasná slova
chvály od sousedů, obdivné řeči obyvatel jiných obcí, a to ne jen z těch v nejbližším
okolí. Prostě si nemyslíme, že uplynulé čtyři roky pro nás byly ztraceným časem.
Komunálními volbami skončí některým zastupitelům jejich mandát. Chtěl bych jim
poděkovat za jejich práci pro obec, za jejich čas a nasazení. Určitě bych chtěl hodně
poděkovat Ireně Kučerové za čtyři roky velice kvalitních Polepských listů a za její další
aktivity, kterými se snažila přispět k volnočasovým aktivitám polepských obyvatel.
Dík patří i všem ostatním, kteří nám pomáhali při pořádání všech aktivit i těm, kteří
pečovali o své okolí, pomáhali s úklidem a nečekali, až se o vše postará „obec“. Znovu si
dovolím napsat, že jsem rád, že žiji v Polepech, protože jsem se tady nesetkal
s otevřeným nepřátelstvím. Většinou cítím podporu ve svém snažení, což mi dává chuť
do další práce.
Nakonec bych rád poděkoval i paní místostarostce, která nejen každé pondělní a
středeční večer pracovala pro blaho obce.
Přeji Vám všem krásný a pohodový podzim.
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

Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V

říjnu oslaví
pan Miloslav Tolma 86. narozeniny,
pan Karel Kolář 85. narozeniny
a pan Vladimír Lodinský 75. narozeniny.
Přejeme jubilantům vše nejlepší
hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Říjnové poděkování patří všem našim i přespolním obyvatelům, kteří se ochotně připojili
k přípravám na polepské staročeské posvícení. Konkrétně:
Finanční dar věnovala paní Jana Pešatová.
Pan Chroust z Grunty věnoval 2 plata vajec na pečení koláčů.
Chráněné bydlení Zvoneček napeklo linecké cukroví.
Na úpravě prostranství se pod vedením starosty obce podíleli pánové (řazeno abecedně):
Chroust O., Hypeš, Kučera P., Liška, Maček, Sojka, Vokoun.
Paní Štusová věnovala ubrusy.
Na pečení koláčů se sešlo 18 „Polepaček“.

Informace Obecního úřadu Polepy
Stachema sčítala auta projíždějící obcí
Evidence aut, která projela obcí během 16 hodin směrem od Kolína i opačným, probíhal
ve středu 8. září v době od 6 do 22 hodin. Za obec se měření zúčastnily paní Alena
Králová a paní Ludmila Vnoučková.
Jaké jsou výsledky měření? V tabulce jsou počty jednotlivých typů dopravních
prostředků, které projely přes Polepy oběma směry, tedy od Červených Peček do Kolína
(ČP – KO) i obráceně tj. od Kolína do Červených Peček (KO – ČP) za každou hodinu.
Pro nás je důležitá informace o počtu projíždějících kamionů. Podle měření jich za den
obcí projede 33, nárůst o 8 až 10 cisteren není tedy z hlediska obce zanedbatelný, jak se
nám snažili namluvit představitelé Stachemy – jedná se o nárůst ve výši až 30%!
Zajímavá je také informace, že přes Polepy jede o cca 350 aut směrem do Kolína více
než ve směru od Kolína, markantní je tento rozdíl právě v době mezi 7. a 8. hodinou (254
osobních aut), kdy je v Kolíně Havlíčkova ulice ve směru od Kutné Hory doslova
ucpaná. Nejvyšší dopravní zatížení je v obci mezi 7. a 8. hodinou ranní (celkem 497 aut)
a mezi 16. a 17. hodinou odpoledne (506 aut).
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Těžké
Osobní
Lehké
nákl.
Traktory a
Motocykly automobily nákladní (kamiony) Autobusy zem. stroje
Hodina Celkem
Celkem
Celkem Celkem
Celkem Celkem
6-7
0
310
8
1
2
3
7-8
7
470
12
3
4
1
8-9
1
312
14
3
5
0
9 - 10
0
238
12
4
2
0
10 - 11
1
295
22
3
2
2
11 - 12
0
250
25
2
1
1
12 - 13
2
300
27
2
3
0
13 - 14
3
293
34
3
3
1
14 - 15
6
360
20
3
3
1
15 - 16
2
423
29
1
2
0
16 - 17
6
463
30
3
4
0
17 - 18
2
353
18
3
2
1
18 - 19
3
307
12
0
4
0
19 - 20
3
199
2
2
1
0
20 - 21
1
93
1
0
1
0
21 -22
0
63
1
0
1
0
Celkem
37
4729
267
33
40
10

Celkem
ČP KO KO
ČP
248
76
378
119
220
115
116
140
178
147
134
145
173
161
191
146
173
220
217
240
259
247
137
242
142
184
97
110
46
50
25
40
2734
2382

Celkem
oba
směry
324
497
335
256
325
279
334
337
393
457
506
379
326
207
96
65
5116

Předvolební setkání kandidátů na zastupitele
Na kolínsku existuje spousta obcí, kde se podařilo sestavit 2 a více kandidátek. Bohužel,
u nás v Polepech se nenašel nikdo odvážný, a tak je volební aritmetika jasná. Ovlivní
účast u volebních uren?
Představení uchazečů o post zastupitele v Polepech pro následující 4 roky se konalo ve
čtvrtek 7. října v nekuřácké části polepské hospody za účasti prvních 7 zapsaných
kandidátů z celkových 9. Z řad obyvatel však o toto předvolební setkání nebyl zájem,
přišel pouze jeden občan. Obdržel z rukou stávajícího starosty přehled aktivit, které chce
budoucí nové zastupitelstvo prosazovat (opsáno doslova):
1) Chceme navázat na zahájené investiční práce a záměry (dokončit rekonstrukci
chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a před hasičárnou, dokončit jednání
s majiteli pozemků pod obecními komunikacemi a v trase navržené kanalizace,
využít rekonstrukce elektrických rozvodů v části obce u Polepky k položení
kabelů pro nové veřejné osvětlení, po položení kanalizace rekonstruovat povrch
ulice Potoční, dokončit vodovodní přivaděč od vodojemu Letiště)
2) Jednat s majiteli Vébrovy hospody o odprodeji obci – využití sálu a postupně celé
nemovitosti
3) Vavruškův rybník využívat pro obecní aktivity – sportovní rybolov, společenské
akce, pokusit se vyčistit vodu pro koupání
4) Zprůchodnit cesty do krajiny, umístit lavičky
5) Pokračovat v rozvoji kulturních, společenských a sportovních aktivit
6) Pokusit se získat prostředky na revitalizaci lomu Amerika
7) Samozřejmostí je zajišťovat běžné aktivity, jako je odpadové hospodářství, péče o
zeleň, letní i zimní údržba komunikací atd.
8) Pokusit se o zklidnění dopravy, hlavně na průtahu
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Nabídka betonových dlaždic
V rámci rekonstrukce ulice Dlouhá nabízí obec k odkupu použité betonové dlaždice o
rozměrech 30x30 cm z původních chodníků. Cena za kus je 5,- Kč. Odkup je třeba
dohodnout se starostou obce na telefonu 725 180 515. Máte-li zájem, neotálejte, celá
rekonstrukce bude probíhat (v závislosti na počasí) přibližně do poloviny listopadu.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 6. listopadu od 9:30 do 10:30 hodin
před polepskou hasičárnou. Zde můžete odevzdávat obaly od barev, rozpouštědel,
postřiků, hnojiv a jiných chemikálií, staré léky, nefunkční lednice, mrazničky, zářivky,
baterie, monitory PC a televizory, motorové oleje, pneumatiky.
Pro velkoobjemový odpad bude přistaven kontejner na křižovatce ulic Pašinecká,
V cihelně a Zahradní od pátku 5. listopadu do neděle 7. listopadu. O týden později, tj.
v pátek 12. listopadu bude kontejner přistaven nad dětským hřištěm pod řadovkami. I
zde bude možné odkládat velkoobjemový odpad až do neděle 14. listopadu. Pokud
budou kontejnery naplněny do sobotního dopoledne, budou vyměněny za prázdné.
Prosíme, nedávejte do kontejneru trávu, spadané listí nebo větve. Listí a tráva patří do
kompostéru. Kdo si kompostér nevyzvedl, může tento biologický odpad odvézt na místo
za Dostálovou zahradou, kde se pálí čarodějnice. Děkujeme, že za Dostálovou zahradou
respektujete třídění na větve (ty se pálí) a na trávu a listí (ty se kompostují).
Jednou větou ...
• Výlet do pražské ZOO naplánovaný na sobotu 2. října se neuskutečnil z důvodu
malého počtu přihlášených. Naopak místa v autobusu do Polska jsou již obsazena.
• Na kapličku byly nainstalovány mříže tak, aby ji bylo možné o svátcích a jiných
příležitostech otevřít k nahlédnutí.
• Nadále probíhá jednání ohledně tzv. Polňačky. Na nabídku a vytipování náhradní
autobusové dopravy nikdo z občanů nereagoval.
• Opět se vyskytly připomínky k dodržování jízdních řádů linkových autobusů.
Vyzýváme proto znova občany, kteří se s nedodržováním odjezdů či nezastavením
v zastávce setkají, aby tuto skutečnost oznámili starostovi. Bude projednána
náprava s dopravcem.
• Vytipovaná osoba, která měla provádět stavební dozor nad rekonstrukcí chodníků
v ulice Dlouhá, tuto činnost odmítla a proto ji bude vykonávat starosta obce
v rámci svých pracovních povinností, tj. bez náhrady mzdy.
• Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední zasedání zastupitelstva v původním
složení, poděkovali starosta i místostarostka obce svým kolegům za práci
vykonanou v posledních 4 letech.
• 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).
• Prosíme všechny občany, aby při podzimním úklidu zahrádek nepálili listí a další
biologický odpad. K tomuto účelu slouží kompostéry!
• 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
20.10.,
27.10., 3.11., 10.11.
papír – ve čtvrtek
v sudém
týdnu – 21.10., 4.11.
sklo – v pátek – 5.11.
nápojové kartony – ve
čtvrtek
- 14.10., 28.10., 11.11.
• 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.

Zasaď si svůj strom
V minulém čísle Polepských listů
jsem vás vyzývala, abyste se
pokusili rozpomenout, které stromy
jste sázeli v třešňovce. Údaje, které
se mi podařilo získat z fotografií,
vidíte
na
schématu
(zelený
čtvereček
představuje
hrušeň,
červený jabloň). Mám ještě několik
jmen „polepských sadařů“, kteří se
podíleli na výsadbě, ale dosud se
neozvali – pokusím se je
kontaktovat sama. Doufám, že se mi
podaří zpřesnit informaci o odrůdě a
o lidech, kteří sázeli.
Kdo
jste
pořizoval
nějaké
fotografie, prohlédněte si je a ozvěte
se, prosím.
Irena Kučerová
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Občanské sdružení – Přátelé polepského údolí
Podzimní procházka
V neděli 3.10.2010 se uskutečnila již 5. procházka za humna. Tentokrát jsme se vydali
k Sandbergu. Sešlo se nás pouhopouhých 5 lidiček  !!! Bylo celkem nejisté počasí a
foukal studený vítr, ale měli jsme chuť se vyvětrat, proto jsme z procházky udělali
cyklovýlet a vydali se k Sandbergu na kolech.
První zastávka byla u polepského dolního splavu.
Polepský potok pramení v Dobřenském lese u Vidic, teče přes Dobřeň, Malenovice do
Chotouchova, v tomto horním toku se nazývá Chotouchovský potok, dále proudí přes
Ratboř a Pašinku do Polep a v Kolíně vtéká do Labe.
Je až s podivem, že na tak malém toku bylo ve středověku 11 mlýnů! Jenom v Polepech
se nacházely dva - horní a dolní. Dolní, který dosud stojí, byl vybudován na konci 16.
století a patřil k němu i rybníček Nadýmáček, ležící nad mlýnem. Tento mlýn patřil
k dolnímu polepskému dvoru a později k pečeckému panství.
V polovině 18. století se začíná v údolí Chotouchovského - Polepského potoka
s intenzivní těžbou českého granátu pro šperkařské účely. Hlavní naleziště se nacházelo
v okolí Ratboře, ale z náplav byl získáván i v blízkosti Polep a prý nejlepší kvality.
Polepský dolní splav neboli Polepské vodopády je registrovaný významný krajinný
prvek o rozloze 0,22 ha k ochraně části Polepského potoka, kde na povrch vystupují
svorové ruly kutnohorského krystalinika. Ty zde vytváří asi 5 metrů vysoký skalní
převis, přes který potok padá malým, asi 4 metrovým vodopádem. Přestože se nejedná o
žádný vysoký vodopád, v těsné blízkosti Kolína pověstného tím, že leží v rovině, se
jedná o velmi zajímavý a nečekaný přírodní útvar.
Nedaleko vodopádu stojí tzv. Berkova skála, která byla v roce 1945 při spojeneckém
bombardování Kolína poničena výbuchem. Dodnes jsou v její blízkosti zarůstající
krátery po munici.
Další krátká zastávka byla pod nově budovaným mostem kolínského obchvatu, který se
tyčí nad polepskou cyklostezkou. Před jeho vybudováním to tam bylo hezčí .
Přes kolínskou čtvrť Šťáralka jsme se dostali do klidné oblasti polí a lesů mezi Kolínem
a Starým Kolínem. Znovu objevená cestička nás vedla pod zrekonstruovanou tratí KolínČeská Třebová, takže jsme ušetřili pár kilometrů a záhy jsme byli na Sandbergu.
Pískovnu Sandberg tvoří větší staré jezero (západní), propojené s Labem, a menší
východní, kde se stále ještě těží písek. Na jezerech je i několik ostrovů. Zdejší těžaři
zpočátku příliš nestrašili se zákazy, a tak byly břehy hlavně starého jezera obsazeny
rybáři. Najdeme zde i několik chat a klub vodních sportů. Po jezeře pravidelně jezdí loď,
která vozí vytěžený písek na překladiště u silnice. I nám se poštěstilo ji uvidět. V létě se
zde provozuje koupání. Samotnou pláž tvoří několik plácků a různých vstupů do vody na
poloostrově mezi oběma jezery.
Počasí nám vydrželo, nezmokli jsme a po dvou celkem příjemných hodinách jsme se
vrátili domů. Škoda, že nás nebylo víc. Snad příště …
Líba
Šterberová
6

Je libo třešeň, jabloň, hrušeň či slivoni?
Před časem jsem tady v Polepských listech nadšeně psala o tom, že jsme dostali peníze
na sázení stromků. Nyní nastal čas, obdržené peníze „prosázet“. Nakoupíme stromky,
kůly, pásky, ochranu proti okusu a hurá na stráň. Sázet už musíme sami. Sázet se bude
pod zatáčkou na Červené Pečky, místo jsme v neděli „vykolíkovali“. Vlastní sázení
proběhne o víkendu 23. - 24.10.
23.10. (sobota) odpoledne, na místě budeme určitě už ve 14h
24.10. (neděle) od 9h až do odpoledne.
Sázet budeme: 40 ovocných stromků – třešně, jabloně, hrušně, slivoně – můžete si vybrat
stromek, který zasadíte.
Přijďte nám pomoci, pokud můžete. Zálivka a další péče bude zajištěna z naší strany a
strany OU.
K dispozici bude teplý groček podávaný v přírodě. Pro děti a pro ty, kteří nemají rádi
grog, bude k dispozici teplý slazený čaj.
Pokud by nám přibyly nějaké šikovné ruce, mohli bychom ohřívat i párečky.
Na závěr chci dodat, že původní myšlenkou projektu bylo, že každý se
může stát patronem svého stromu. Děti si mohou vytvořit cedulky se
jménem, obrázkem či nápisem, který přivážeme na strom. Např. od nás
by to mohlo vypadat takto: „Tento strom vysadili Pavla, Tomáš,
Maruška a Viktorka Brožkovi.“ Já myslím, že je to moc pěkné, chodit
Tento strom vysadili
se dívat na stromek jak roste a mít na něm své jméno.
Pavla, Tomáš,
a Viktorka
Nově vysázené stromořadí se do budoucna stane
součástí Maruška
Brožkovi naučné
stezky vedoucí z Polep k ratbořskému viaduktu.
Stezka by měla být
doplněna lavičkami pro pocestné.
Pavla Brožková

Příspěvky spoluobčanů a sousedů
Poděkování
Děkuji všem polepským občanům, kteří svou účastí na pohřbu nebo písemným projevem
se snažili zmírnit náš zármutek nad odchodem pana Jaroslava Hrušky.
H. Hrušková
Poděkování ...
Nejsem polepská rodačka, ale naše rodina zde žije už 35 let. Volba to tehdy byla dobrá,
nikdy jsme nelitovali toho, že jsme se usadili právě tady. Ale v posledních letech
pozorujeme významné změny k lepšímu, nejen co se týče vybavenosti obce. Je tu
spousta akcí pro všechny věkové kategorie. Poslední velká akce - posvícení. Skvělé!!!
Díky všem, kteří tohle dokáží zorganizovat a samozřejmě i těm, co jakýmkoliv
způsobem pomohli. My, kteří se většinou zúčastňujeme pouze pasivně, si asi dost
neuvědomujeme, co to obnáší. Je jasné, že vedení obce je ve správných rukou.
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Na závěr chci říct, že je to můj první a nejspíše poslední příspěvek do Polepských listů.
Musela jsem ale napsat, protože je to názor i dalších lidí, s kterými jsem mluvila. A když
je člověk spokojený, sluší se poděkovat. Děkuji.
R. Podhajská

Kapitoly z dějin Polep
XI. Společenský a spolkový život
Od poloviny 19. do poloviny 20. století Polepy nezaznamenaly tak výrazný růst, jako
některé jiné obce na Kolínsku. V roce 1869, při prvním „moderním“ sčítání lidu, zde žilo
306 obyvatel v 48 domech, při sčítání v roce 1900 bylo napočítáno 330 obyvatel v 58
domech, v roce 1930 to bylo sice už 395 obyvatel v 79 domech, ale v roce 1950 se počet
zmenšil na 374
obyvatel,
bydlících ovšem
v 99 domech.
Polepům se vyhnul rozvoj průmyslu, neležely
na železniční trati
ani jiné významné komunikaci.
Přesto
určitou
specifikou obce
v tomto období
bylo to, že mezi
obyvateli na první pohled zemědělské vsi měli
velké zastoupení
dělníci, zaměstnaní
v nedalekých kolínských
továrnách. Například na počátku
první republiky
pracovala
řada
Polepáků v kolínském
lihovaru,
draslovce, Buzkově a Hrdličkově cihelně a řadě
dalších podniků.
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Zaměřme se na jeden segment života obce, na společenský a spolkový život. Ten se
v Pole-pech soustřeďo-val především kolem Vebrova hostince. Udává se, že „panská
krčma“ byla v těchto místech (tedy pozdějšího čp. 3) vystavěna již v roce 1690 (předtím
se hospoda nacházela snad v místech čp. 26). Hostinec vystřídal řadu majitelů, než v roce
1828 připadl Václavu a Františce Vebrovým (Weberovým).
Hlavními iniciátory společenského života v druhé polovině 19. a v prvé polovině 20.
století byly spolky. První vznikl v Polepech až relativně pozdě. V roce 1898 zde byl
založen Sbor dobrovolných hasičů. Nebyl to velký spolek, na počátku století měl 12
členů v čele se starostou sboru Aloisem Převrátilem (od roku 1906 pak Janem
Charousem). Jeho posláním nebylo jen „při požárech a při povodních hájit a chránit život
a majetek občanů“, ale již od počátku se podílel také na společenském životě obce, a to
nejen veřejnými cvičeními, ale i pořádáním společenských zábav (oblíbené byly
maškarní plesy pořádané hasiči) či divadelních představení. Zajímavé (ne však
neobvyklé) bylo, že na půdě spolku byla v roce 1906 založena spolková knihovna, která
se později stala základem obecní knihovny (obcí byla převzata v roce 1922 na základě
zákona č. 430/1919 Sb. „o veřejných knihovnách obecních“).
Další spolky vznikly v Polepech až v období první republiky. V roce 1920 byly založeny
hned dva – Sdružení divadelních ochotníků a Skupina sdružení katolické mládeže, která
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oficiálně zanikla ještě za první republiky, v roce 1936. V následujícím roce vznikla
Federovaná dělnická tělocvičná jednota, která ovšem také neměla dlouhého trvání,
přestala vyvíjet činnost prakticky již několik měsíců po svém vzniku, ale oficiálně byla
vymazána ze spolkového katastru až v roce 1937. V roce 1923 přibyla Místní domovina
domkařů a malorolníků v republice čsl., a o deset let později, v roce 1933, byl založen
Sportovní klub „Sparta“ Polepy. Po druhé světové válce byla ještě snaha vytvořit v obci
sokolskou jednotu, ale doba byla již někde jinde a spolkům nepřála.
V obci pracovala i místní osvětová komise, která ovšem nebyla spolkem. Vznikla na
základě zákona č. 67/1919 Sb. „o organisaci lidových kursů občanské výchovy“ (po
druhé světové válce se na základě dekretu prezidenta republiky „o státní péči osvětové“
ustavily místní osvětové rady). Akce, především osvětového charakteru, pořádala ve
spolupráci s okresním osvětovým sborem. Například v roce 1926 zde uspořádal
„pohádkovou besídku se světelnými obrazy“ pro děti a dvě přednášky o dějinách
náboženství pro dospělé jednatel okresního osvětového sboru, profesor kolínské
obchodní akademie a také oblíbený kolínský rabín PhDr. Richard Feder.
Společenský život nevytvářely jen spolky či místní osvětová komise, ale například
i politické strany (či jejich složky) působící v obci. V meziválečném období byla
v Polepech velice aktivní sociální demokracie (založená zde v roce 1911) a především
její místní organizace sociálně demokratické mládeže, která například pravidelně
pořádala divadelní představení.
Zdá se, že divadelní představení byla asi nejčastějšími kulturními aktivitami v Polepech
(nepočítáme-li taneční zábavy). Jak vyplývá z výše uvedeného, hrála zde divadlo
minimálně tři sdružení (v případě hasičů se ovšem jednalo jen o okrajovou záležitost).
Dle oficiální statistiky okresního osvětového sboru se v Polepech ve 30. letech
odehrávalo mezi 3 až 7 ochotnickými představeními ročně, což ve srovnání s ostatními
obcemi na Kolínsku představuje slušný průměr. V roce 1934 pro potřeby divadelních
představení upravil František Vebr sál svého hostince. Ve sbírkách Regionálního muzea
v Kolíně se dodnes dochovala opona tohoto „divadélka“.
Jaroslav
Pejša
Tímto XI. dílem polepské historie se završil „výlet“ do časů a událostí dávno minulých
týkajících se naší obce. Děkuji ještě jednou panu Jaroslavu Pejšovi ze Státního okresního
archivu v Kolíně, že všem zájemcům přiblížil polepskou historii.
Irena Kučerová

Knihovna
Měsíc utekl jako voda a přinášíme nové zprávy z naší knihovny.
Poděkování …
Nejprve bych chtěla poděkovat paní Haně Hruškové za pomoc při
zasvěcování do tajů práce knihovnice. Určitě se bude nejen nám všem
čtenářům, ale i jí, moc stýskat, a tak pevně věřím, že se budeme nadále
v knihovně často vídat. Ještě jednou moc děkuji…
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Roznáška knih do domu
Při kontrole čtenářských listů, jsem zjistila, že někteří čtenáři již do knihovny nechodí,
protože jim to např. nedovoluje zdravotní stav. A proto jsem se rozhodla, že pro
handicapované a starší občany Polep zavedu službu, a to roznášku knih do domu. Takže
do konce roku některé spoluobčany navštívím a pokud bude o tuto službu zájem, budou
si moci vybrat četbu z našeho katalogu, který jim samozřejmě osobně donesu do jejich
příbytků.
Čtenářský kroužek
Hlavně nesmíme zapomínat na naše malé čtenáře. Pro
ty, kteří jsou stálými návštěvníky naší knihovny,
plánuji založit čtenářský kroužek. Scházeli bychom se
jednou měsíčně, povídali si o knihách pro děti a
samozřejmě společně četli. Možná bychom mohli
v budoucnu navštívit i jinou knihovnu, kde takový
kroužek je zaveden.
A pro naše nejmenší, kteří se knihou teprve začínají kamarádit, plánuji uspořádat jednou
v měsíci veřejné čtení. Navázala bych tak na akci „Celé Česko čte dětem“, která
celostátně probíhá od loňského roku. O akcích pro děti budu ještě informovat samostatně
v Polepáčku.
Plánů a nápadů mám spousty a pevně věřím, že alespoň některé z nich se podaří
zrealizovat.
Přeji všem hezký říjen s ještě hezčí knihou a těším se na vás …
Radka Chroustová

Kulturní a sportovní akce
Polepské posvícení
V sobotu 18. září se u horního rybníka za chladného, ale slunečného počasí konalo
polepské posvícení ve staročeském duchu. Během dopoledne sice probíhaly horečné
přípravy na oběd a odpolední program, ale také byla na ukázku přivezena vodnice a
odehrál se i slibovaný badmintonový turnaj žen.
Už během dopoledne se začali trousit první návštěvníci – někteří využili přítomnosti
kolotočů a houpaček, jiní se nemohli dočkat posvícenské kachny a koláčů. Jen pro
zajímavost – snědlo se všech 100 porcí kachen, 30 porcí řízků a přes 250 ks koláčů.
Co se týče odpoledního programu, na poslední chvíli jsme museli shánět náhradu za
flašinetáře se zpěvačkou, který svou účast odřekl 5 dní před konáním posvícení, podobně
jako někteří trhovci (v tomto případě, ale sehnala paní místostarostka nové řemeslníky na
kolínském trhu).
S kladnou odezvou se u vás setkalo tvarování balónků pro děti a vystoupení kejklíře
Lukáše nebo slámování. Velký zájem byl také o projížďky kočárem taženým koňským
spřežením s majitelem a kočím v jedné osobě, panem Josefem Čábelou.
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Bohužel se opět projevila absence nějakého společenského sálu, večer na tancovačku u
rybníka stejně jako na diskotéce na fotbalovém hřišti byla pořádná zima.
Co se týče vstupného – zase se situace opakuje. Místní obyvatelé neváhali věnovat
v mnoha případech vstupné, které několikanásobně převyšovalo minimální částku.
Přespolní se většinou omezili na minimální vstupné, tj. 20 Kč. Tímto děkujeme všem
návštěvníkům, kteří štědrým příspěvkem na vstupném pomohli organizátorům
financovat odpolední program posvícení a nemusely tak být vynakládány obecní
prostředky.
Následující pozvánky pro všechny čtenáře Polepských listů připravila paní E. Mačková:
Večer duchů
Duchové a nadpřirozené bytosti se v úterý 26. října 2010 v 17
hodin sejdou u polepského rybníka. Jejich strašidelná cesta
povede ulicí Sportovní ke hřišti, dále k řadovkám, ulicí
Růžovou a svojí cestu zakončí v polepské hospodě, kde bude
připraveno hellowenské překvapení. Na strašidelnou cestu jsou
zváni všechny děti a dospělci. Strašidla nezapomeňte přijít i s
lampiónem, kterým si posvítíte na cestu.
Prosím vyzdobte svá obydlí dýněmi a strašidelnou cestu v 17 hodin
rozsviťte. Každoročně je to moc hezké podívání. Některé nazdobené dýně jsou přímo
uměleckým dílem.
Kuželky v Červených Pečkách
V úterý 16. listopadu je opět od 18 hodin zajištěna
kuželkárna v Červených Pečkách. Přijďte si zahrát
kuželky a příjemně sportovně prožít večer. Prosím o
přihlášení u E. Mačkové 604 987 341 (z kapacitních
důvodů je optimální asi 25 lidí). Neváhejte a včas se
nahlaste. Osoba platí 30,- Kč. Drobné občerstvení je
vítáno. Pití všeho druhu si můžete zakoupit na místě.
Podzimní setkání při harmonice
Nejen pro seniory a pamětníky Polep je připravené další
příjemné setkání. V pátek 19. listopadu od 17 hodin
v polepské hospodě bude ke zpěvu a poslechu hrát na
harmoniku pan Vlk, při malém sladkém občerstvení
můžete zavzpomínat - bude připravené promítání
fotografií z polepského života, možná opět hádanka
„Kdo je kdo?“. Těšíme se na vaši velkou účast. Za
organizátorky setkání E. Mačková a I. Kučerová.
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Výzva ke spolupráci
Vážení spoluobčané, pomalu se opět blíží konec roku
a s ním už tradiční vánoční zpívání. Jako roky minulé
se 26. 12. uskuteční vánoční zpívání v polepské
kapličce. Prosím, kdo máte blízko ke zpěvu přijďte
utvořit pěvecký sbor, nebo podejte návrh i na nějaké
další zpestření. Vzniklý sbor vystupuje pouze jen o
tomto vánočním zpívání. Vždy to jsou i příjemné
zkoušky a setkání. Opět se bude zpívat za doprovodu
kytary T. Havránka. První setkání amatérského sboru
bude ve čtvrtek 4. listopadu v 19 hodin na obecním
úřadě. Informace a zájemci se hlaste u E. Mačkové
tel. 604 987 341.
Plánované akce na poslední měsíce v roce 2010
27. listopadu – Andělské zvonění a rozsvícení vánočního stromku v Polepech
4. prosince - Mikulášská pro děti
26. prosince - Vánoční zpívání
Hezké podzimní dny přeje E. Mačková

Polepský fotbal
Od posledního zpravodajství se odehrála spousta zápasů, z nichž ne všechny se vyvíjely
podle našich představ. Ale pojďme rychle k jednotlivým týmům.
Tým A – divize, skupina B
První ze zápasů, s kterými jsem vás neseznámil, se odehrál na půdě Admiry. Tam jsme
prohráli vysoko 5:0 (3:0).
V 7. kole naši borci přestříleli Čelákovice a zvítězili 3:2 (2:1), když dvakrát skóroval
z penalty Suchánek a zbývající branku vsítil Javorek. Za soupeře nastoupil a obě branky
vstřelil Vratislav Lokvenc, ještě nedávno reprezentant ČR.
V 8. kole jsme měli hrát v Jirnech, tento zápas byl však z nepochopitelných důvodů
přeložen.
V následujícím zápase jsme senzačně přehráli, v té době druhou, Roudnici 4:2 (2:1).
Opět jsme vstoupili do zápasu přímo katastrofálně, když hosté skórovali hned z první
akce utkání. Ještě do poločasu obrátili naši skóre brankami Javorka a Křeliny (ten právě
vystřídal a perfektně skóroval po odehrání rohového kopu). Soupeř v druhé půlce ještě
vyrovnal, a když šel Karkoš do sprch po druhé žluté kartě, nevypadalo to s námi
bůhvíjak. Ale naši zabrali a Paták s Křelinou v závěru rozhodli.
Ve středu následující týden byla dohrávka v Jirnech, tam jsme snad ani neměli jezdit.
Domácí nás pokořili pěti brankami 5:0 (3:0).
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Naštěstí o minulém víkendu si naši borci opět spravili chuť vítězstvím v Litvínově 2:3
(1:1). Sice tam dvakrát dotahovali náskok domácích, ale nakonec rozhodly zápas pro nás
branky Slezáka, Křeliny a Suchánka. Všechny naše branky byly dosaženy hlavou.
Tuto sobotu přivítáme v 15:30 doma Vilémov, další sobotu hrajeme ve stejnou hodinu
v Českém Dubu.
1. SK Viktorie Jirny

10 7 2 1 25:12 23 11

2. FK Admira Praha

9 6 2 1 21:8 20 8

3. FK Teplice B

10 6 2 2 23:10 20 2

4. SK Roudnice n.Labem

10 6 1 3 31:15 19 4

5. Sokol Brozany

10 5 3 2 20:16 18 3

6. FK Slavoj Vyšehrad

10 5 2 3 21:15 17 5

7. PFC Český Dub

10 5 1 4 20:11 16 -2

8. Polepy

10 5 0 5 17:26 15 3

9. SK Stap-Tratec Vilémov

10 4 2 4 18:21 14 -4

10. SK Kladno B

10 4 1 5 17:22 13 -2

11. FK Meteor Praha VIII

10 3 3 4 13:15 12 -3

12. SK Union Čelákovice

9 3 2 4 13:19 11 -1

13. FK Baník Most B

10 2 2 6 15:22 8 -10

14. FC Přední Kopanina

10 2 2 6 15:26 8 -10

15. FK Litvínov

10 2 1 7 12:22 7 -8

16. FK Řezuz Děčín

10 0 2 8 10:31 2 -10
TABULKA A – Divize, skupina B

Rk. Tým
1.
SK Viktorie Jirny
2.
FK Admira Praha
3.
FK Teplice B
4.
SK Roudnice n.Labem
5.
Sokol Brozany
6.
FK Slavoj Vyšehrad
7.
PFC Český Dub
8.
Polepy
9.
SK Stap-Tratec Vilémov
10. SK Kladno B
11. FK Meteor Praha VIII
12. SK Union Čelákovice
13. FK Baník Most B
14. FC Přední Kopanina
15. FK Litvínov
16. FK Řezuz Děčín

Záp
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
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+
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
0

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

1
1
2
3
2
3
4
5
4
5
4
4
6
6
7
8

Skóre Body +/25:12
23 11
21:8
20
8
23:10
20
2
31:15
19
4
20:16
18
3
21:15
17
5
20:11
16
-2
17:26
15
3
18:21
14
-4
17:22
13
-2
13:15
12
-3
13:19
11
-1
15:22
8 -10
15:26
8 -10
12:22
7
-8
10:31
2 -10

Tým B – III.třída, skupina A
Ve 4. kole poráží tým B Červené Pečky o jejich posvícení 1:2 (0:0). Obě branky vsítil
Dan Kmoch. V tom týdnu jsou Polepy na 2. místě bez ztráty bodu.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TABULKA B - III. třída A
Tým
Záp + 0 - Skóre Body +/Sokol Veletov
8 7 0 1 23:12
21
9
FK Libodřice B
8 6 2 0 29:11
20
5
Polepy B
8 6 0 2 18:13
18
9
FC Ovčáry
8 5 1 2 21:18
16
4
Sokol Týnec n.Labem B
8 4 1 3 26:17
13
4
FK Červené Pečky B
8 4 0 4 13:14
12
0
FK Vrbová Lhota 98
8 4 0 4 14:23
12
0
SK Krakovany
8 3 1 4 19:14
10 -5
Meteor Hradištko I.
8 3 1 4 13:16
10 -5
Sokol Starý Kolín
8 3 0 5 12:15
9
0
Sokol Volárna
8 2 1 5 14:23
7 -2
Sokol Radovesnice II
8 2 0 6 10:18
6 -9
S.K. Čechie Veltruby
8 1 2 5
7:14
5 -7
Sokol Nová Ves
8 1 1 6
7:18
4 -8

Jenže potom přichází posvícenská porážka 2:6 (0:3) od Týnce nad Labem. V druhém
poločase naši stáhli stav na rozdíl branky, jenže chyba po rozehrávce znamenala
definitivní konec nadějí na dobrý výsledek.
V dalším kole ztrácíme vyrovnaný zápas ve Volárně 3:1 (1:0). Za nás střílel Zelenka.
Předminulý týden jsme porazili do té doby suverénní Veletov 3:1, zápas jsem bohužel
neměl možnost sledovat, ale prý to byl opravdový koncert.
Poslední zápas se hrál mimořádně u nás, protože Vrbová Lhota má hřiště poničené
vodou. Vítězíme 4:1 (1:1), když se o branky podělili Křelina se Zelenkou.
V neděli budeme hrát doma s Hradištkem I a příští týden hrajeme v sobotu v Libodřicích
s místním béčkem.
Dorost – 1.A třída, skupina C
Dorost tak jako tým B zvítězil v Červených Pečkách 0:3 (0:3) brankami Nováka, Radiny
a Richtára. Trenér Půža nebyl po zápase spokojen s hrou týmu.
Že měl pravdu, se bohužel ukázalo hned v následujícím utkání, kdy mladíci podlehli
Malešovu 0:2 (0:1).
A aby toho nebylo málo, v dalším utkání s Tupadly, které bylo přeloženo z víkendu na
sváteční středu, rovněž prohráváme 3:1 (za nás Landa).
A o víkendu podléháme po ostudném výkonu Pečkám 1:5.
V minulém kole poráží naši mladíci Radim po vyrovnaném zápase. Naštěstí jedinou
branku utkání vstřelili naši, když po ofsajdové pozici jednoho z našich hráčů, který
nehrál, dosáhl branky zezadu nabíhající Mládek.
Tuto sobotu dopoledne přivítáme Úvaly a následující neděli jedeme do Říčan.
TABULKA - Dorost 1.A třída, skupina C
Rk. Tým
Záp + 0 Skóre Body
1. AFK Pečky
8 7 0 1
34:6
22
15

+/9

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

1
2
2
3
4
3
3
3
5
4
4
5
8

29:12
31:15
23:11
24:12
15:15
22:22
16:17
10:28
21:20
16:26
11:17
10:31
14:44

19
18
16
13
12
11
11
11
9
8
6
5
0

4
9
4
4
0
-4
-1
2
-6
-4
-6
-10
-9

Žáci okresní přebor, skupina B
Naši žáci prohráli ve 2. kole v Červených Pečkách 5:1 (2:0), když naší branky dosáhl
Honus hlavou.
V dalším kole dosáhli žáci na své první vítězství, když doma poráží 5:3 Týnec nad
Labem. Branky: Berczik 2, Bělina 2 a Kočí J..
Ve 4. kole smolně prohrávají ve Volárně 1:0, poté doma neuhlídali Půlpána ze Žiželic,
který vstřelil všechny branky hostí. Utkání skončilo 1:4 (1:3). Za nás skórovali Bělina
(na 1:2) a Kolovratník (na 2:3).
Minulý víkend podlehli domácí Nové Vsi 3:1 (za nás skóroval Kolovecký).
Tuto neděli hrají žáci dopoledne doma s Býchory a v sobotu 23.10. od 13:30 hrají
v Krakovanech.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TABULKA - Žáci okresní přebor, skupina B
Tým
Záp + 0 Skóre Body
Červené Pečky
6 6 0 0
24:4
18
Ovčáry
6 5 0 1
32:7
15
Nová Ves
6 4 0 2
38:9
12
Velký Osek
5 4 0 1
23:4
12
Žiželice nad Cidlinou
4 4 0 0
9:1
12
Býchory
5 3 0 2
15:15
9
Volárna
5 2 0 3
8:15
6
Krakovany
6 2 0 4
12:30
6
Polepy
6 1 0 5
9:23
3
Týnec nad Labem
5 1 0 4
6:23
3
Sendražice
4 0 0 4
3:13
0
Radovesnice II
6 0 0 6
1:36
0

+/9
6
3
3
6
0
3
-6
-3
-3
-6
-12

Doslov
Poslední tečka, ještě náhled, jak budou listy vypadat vytištěné … Tenhle obrázek je
potřeba zvětšit o 1cm …, tahle mezera tu nemá co dělat … delete …Ještě jednou náhled,
tak, konečně hotovo, teď už jen poslat na úřad paní Benešové k nakopírování …
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Stejně jako paní Podhajská poděkovala za organizování akcí, sluší se z mé strany
rozloučit se všemi čtenáři Polepských listů. Věřte, že mi bylo potěšením připravovat pro
vás měsíc co měsíc obecní zpravodaj. Někdy byl lepší, někdy horší, jak už to tak v životě
bývá. Prvotním cílem bylo dát všem zájemcům nejdůležitější informace o dění v obci.
V papírové podobě se mi to snad podařilo. Kde jsem jako zastupitel prohrála na celé čáře
byla (mimo jiné) skutečnost, že se mi nepodařilo přesvědčit kolegy o nutnosti
provozovat v dnešní době funkční a neustále aktuální webové stránky obce. Snad se to
podaří někomu z nových zastupitelů …
Neberte to prosím jako škodolibost, ale největší poděkování pro mne byla skutečnost,
když se ke mně donesly řeči, že se doma dohadujete, kdo bude číst listy teď a kdo až
později, nebo že listy tu či jinde nebyly distribuovány. Byl to pro mne důkaz, že se listy
čtou a že byl o ně zájem.
To, že nefiguruji na kandidátce pro příští 4 roky, neznamená, že bych na Polepy
zanevřela, ale když pracujete na 120%, potřebujete se trochu zastavit, získat odstup pro
hodnocení toho, co bylo vykonáno, nabrat síly a nechat uzrát nové nápady ...
Ještě jednou vám všem děkuji za přízeň a do dalších dnů přeji vše dobré 
Irena Kučerová
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