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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Vánoce jsou za dveřmi, každý z nás se na ně chystá po svém, pro někoho jsou to
skutečné svátky klidu a pohody, pro někoho jen jedna z událostí, které nás potkávají
během roku.
Každopádně jsou to však svátky, kdy se většina z nás snaží být se svými blízkými, udělat
jim radost dárky, strávit spolu chvilky rozjímání a ohlédnout se za tím odcházejícím
rokem.
Dovolte, abych Vám i já, a myslím, že i všichni zastupitelé, popřál klidné a pohodové
Vánoce a do roku příštího především pevné zdraví, radost ze života a co nejvíce duševní
pohody.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V prosinci slaví
paní Vlasta Havrdová 84. narozeniny
pan Jaroslav Marhan 82. narozeniny
paní Eva Pokorná 70. narozeniny
pan Vlastimil Vondráček 70. narozeniny
Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let.

Informace Obecního úřadu
Stachema a co dál.
15. listopadu proběhlo v Červených Pečkách veřejné projednání shrnující veškeré
posudky týkající se připravované výstavby výrobny maltových směsí v červenopečecké
cihelně. Každý z přítomných měl možnost říci zde své námitky a připomínky a
výsledkem tohoto jednání bude stanovisko krajského úřadu, ve kterém udělí souhlas, či
nesouhlas se stavbou, a v případě souhlasu uloží podmínky, za jakých je možné stavbu
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postavit a následně provozovat. My jsme hájili právo našich spoluobčanů na klidné
životní prostředí a požadovali jsme vydání nesouhlasného stanoviska, neboť doprava
související s připravovanou stavbou bude navyšovat již nyní nepřijatelné dopravní
zatížení obce. Dále jsme poukazovali na budoucí negativní dopad na krajinný ráz a i
z tohoto důvodu jsme nesouhlasili s vydáním kladného stanoviska. Bohužel na nás celé
jednání působilo dojmem, že je již předem rozhodnuto vydat stanovisko souhlasné, které
umožní vznik nového výrobního závodu. Zastupitelé zvažují další kroky „odporu“ proti
tomuto záměru, neboť na jednání v Červených Pečkách investor nepřesvědčil o svém
proklamovaném zájmu na ochraně životního prostředí, a to nejen v Polepech.
Jednou větou ….
 Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 9. ledna 2012
 Od prosince platí nové jízdní řády autobusů, jízdní řády jsou přílohou listů, pečlivě
si je prostudujte, došlo ke změně zastávek u linky č. 5
 Při silvestrovském veselí buďte ohleduplní ke čtyřnohým kamarádům a ostatním
zvířatům
 V době vánočních svátků bude otevřena polepská kaplička
 28.12. bude knihovna zavřena
 Poděkování patří všem aktivním spoluobčanům za spolupráci a pomoc při
kulturních, sportovních, úklidových akcích, za vše, co přispívá k příjemnému žití
v naši obci
 Na zimní údržbě ulic a chodníků se budou podílet p. Jiří Ševčík, Zbyněk Vokoun,
Rostislav Vodička, David Abraham.
 Návrh rozpočtu obce na rok 2012 bude vyvěšen na web. stránkách a úřední desce
 Zastupitelé odsouhlasili podat žádost o dotace na zateplení veřejných budov
a rekonstrukci obecní knihovny ( Vebrova restaurace )
 VODOS s.r.o. Kolín oznamuje zvýšení vodného z 32,93 Kč /m3
na 34,12 Kč/m3 vč. DPH

Kulturní a sportovní akce
Vánoční zpívání 2011
26. prosince 2011 se od 17 hodin rozezní vánoční koledy v polepské kapličce. Pěvecký
sbor polepských a přespolních zpěváků zazpívá tradiční i neznámé koledy. Na kytaru
bude doprovázet p. Petr Nobilis z Nebovid. Opět budou připraveny vánoční zpěvníčky
z dílny p. Josefa Švarce a horký vánoční grog. Přineste cukroví na ochutnání, svíčky,
prskavky na zpříjemnění vánoční atmosféry. Přijďte příjemně prožít vánoční čas
a popovídat si se sousedy.
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Novoroční procházka.
Vážení spoluobčané, zveme Vás pod heslem "Jak na Nový rok, tak po celý rok"
na novoroční procházku po okolí Polep.
Pojďte se vyvětrat, pozdravit se sousedy a zbavit se přebytečných gramů nabraných
přes vánoční svátky. Sraz účastníků bude 1. 1. 2012 ve 14 hodin u fotbalového hřiště
v Polepech a vycházku ukončíme v polepské hospodě u p. Peška.
Marie Čábelová

Ohlédnutí za odcházejícím rokem
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se podělil o své dojmy za uplynulý čas. Nejprve začnu
Masopustem, který se uskutečnil 19. března. Myslím si, že se povedl. Celá akce byla
předmětem schůzí výboru „ Přátelé Polepského údolí“ Vedením byla pověřena p. Líba
Šterberová, na ní ležela hlavní váha jednání a řízení celé akce. Ona nám všem
zúčastněným na maškaře poděkovala v Polepských listech. Až teď mi došlo, že je to na
mě jako na mluvčím „Kecalovi“ Proto se omlouvám a p. Líbě Šterberové jménem svým
a Kecalským dodatečně děkuji.
Velmi zdařilé byly i výlety a akce pořádané obcí Polepy.
Další dík patří p. Evže Mačkové, která tyto akce a výlety organizuje.
Setkání pamětníku v polepské hospůdce bylo také pěkné. Pobavili jsme se prohlížením
fotografií promítané na plátno. Chtěl bych upozornit, aby byl vždy mezi akcemi alespoň
jeden den volna. To proto, aby návštěvníci brzy neodcházeli a mohli vše stihnout.
Všem čtenářům a občanům Polep chci sdělit, dokud bude v obci probíhat kulturní dění
tak vesnice žije a není ve vesnici nuda. Proto patří všem organizátorům v obci a na
Obecním úřadě Polepy můj velký dík.
Všem přeji veselé a spokojené svátky a šťastný nový rok 2012.
Jaroslav Chroust z Grunty - polepský rodák
Pozastavení
Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena.
Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se
zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem
se v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý
život pracovala a možná si i hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem
takový netrpělivý a malicherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma.
Ty minuty i tak promrhám třeba u internetu nebo u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer
zjistíme, že jsme toho zase moc nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme spánkem
spravedlivých. Přes SMS si vyznáváme lásku, komunikujeme přes chat a do očí si
nemáme co říct. Trápí nás účty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí emaily, protože nemáme čas odepsat. Na polici se nám
hromadí knihy, neboť nemáme čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože nemáme čas
k ní přivonět! Do kdy to ale vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout, tím méně toho
stihneme.
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Věnujeme velmi času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si
hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme. Vypálíme je
na CD a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou nemáme čas, máme
množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Místo zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí,
kvůli kterým se vyplatí žít.
Můj děda měl 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, neměl mobil, poslouchal jednu stanici
na svém starém rádiu. A přitom si myslil, jaký krásný život prožil. S úsměvem
vzpomínal, těšil se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat a pravnoučat. Žil
těžký život, ale vážil si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen
zpomalit! Tvrzení, že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme
nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily a počítače a porozprávět si.
Snad si uvědomíme svůj rychlý život včas, abychom zpomalili.
Kamarád má chalupu v malé osadě obklopené horami, není tam signál, žádná televize,
obchod otevřený jen v úterý a jedna hospoda a jinak jen nádherná příroda. Asi tam
zajedu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku života a zbytečně
nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!
Pěkné dny a následující rok …a zpomalme…žijeme jen jednou…a velmi krátce!
pisatel neznámý

PF. 2012
Přeji všem spoluobčanům spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky, pohody a
štěstí.
V novém roce 2012 hodně zdraví , porozumění , tolerance a radostných chvil.

E. Mačková
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Střípky z polepské historie
Únětická kultura: kořeny, doba a historický kontext
Zní-li z rádia Janek Ledecký a jeho píseň: Sliby se maj plnit…, nemůže člověk jinak než
nepodlehnout a nějaký ten slib „nesplnit“. Zvláště pak je-li možnost ve vánočním vydání
Polepských listů. Uskutečním proto již dříve předesílaný návrat do éry předhistorické. I
když - nepředbíhat. Tento návrat bude totiž obsahovat obecnější a obšírnější exkurz do
doby, od které nás dělí propast více než 4000 let. Jelikož popis života tehdejšího člověka
vyžaduje hlubší záběr a osvětlení co nejširších souvislostí, nabízí se forma seriálu na
sebe navazujících článků.
Zdá se, že současné bádání o minulosti lidstva produkuje leckdy mnohem více otazníků
než odpovědí. Je to ale tím, že jedna zodpovězená otázka přirozeně plodí další a další
otazníky. Čistě obecně - nevíme toho ještě spoustu o naší minulosti, jsme omezeni
množstvím historických pramenů a jejich technickým zpracováním a vyhodnocením;
avšak zároveň toho víme dost na to (nebo alespoň tušíme, a jsme tak na dobré cestě
„vědět“), abychom si mohli udělat určitý obrázek. Vysvítá pak na povrch, že zakořeněné
předsudky o tom, jak se primitivní, divoký a barbarský člověk stal postupem času
„kulturnějším“ a „civilizovaným“, jsou přežitý blábol a nesmysl. Za uplynulých 100 000
let jsme se fyzicky ani duševně prakticky nezměnily, máme v sobě stejný mentální
potenciál jako lidé, kteří přišli před 45 000 lety do Evropy, a kteří před více než 30 000
lety malovali na stěny jeskyní a lovili mamuty. Byli to lidé jako my, se svými „pro a
proti“, se svými slastmi a strastmi, jen s poněkud odlišným pohledem na svět daným
dobou a okolnostmi. Jsme vlastně „kromaňonci“ ve světě, který je civilizačně, technicky
a společensky čím dál více propracovanější a složitější. Tváří v tvář vteřinovým a
hodinovým ručičkám si pak nedokážeme vůbec představit ty tisíce let zhuštěné do
několika slov a obrázků v knihách, učebnicích či historických filmech. Proces lidského
„zabydlování“ naší planety byl leckdy pozvolný a postupný, jindy zas souhrou náhod až
„revolučně“ rychlý; s mnoha prosperitami a stagnacemi, které se cyklicky střídají;
s mnoha slepými uličkami a následným nalézáním nové cesty. A také s mnoha malými
krůčky, které se zpětně jeví jako kroky velké ba i obrovské. Proto bude mou snahou
pojednat o vybraném tématu, únětické kultuře starší doby bronzové, nejen v kontextu
místním - lokálně-regionálním (za což vděčíme hlavně Dr. Františku Dvořákovi), ale jak
jsem napsal výše, i v souvislostech nejširších – řekněme, kulturně-historických. Bude to
sice obsáhlejší, ale za to ilustrativnější. (Pokračování příště)
Martin Mejzr
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