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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
S koncem roku a nástupem nového je u někoho z nás zvykem se ohlédnout za uplynulým rokem
a možná i pohled do dnů budoucích.
I já se pokusím trochu rekapitulovat dění v naší vesnici za rok 2012.
V lednu proběhlo na Krajské správě a údržbě silnic jednání k rekonstrukci mostu v Polepech, do
dnešního dne není jednoznačně potvrzeno, zda bude most opravován, případně v jakém termínu.
1. února se v Polepech uskutečnilo jednání správní rady MAS Podlipansko. V únoru rovněž proběhl každoroční audit hospodaření obce prováděný pracovníky krajského úřadu. Intenzivně jsme
připravovali podklady pro podání žádosti o dotaci na zateplení budovy Vébrovy restaurace. Probíhala jednání s projektantem dopravně bezpečnostních opatření na průjezdní komunikaci.
V březnu nám bylo oznámeno, že dotaci ze středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci Vébrovy restaurace nedostaneme. Občanské sdružení Přátelé polepského údolí podalo žádost
o dotaci na protierozní opatření. A bylo úspěšné.
18. dubna jsme se zastupiteli šli obcí „s kůží na trh“, kromě hledání závad na vzhledu obce dáváme
při této procházce možnost osobního setkání s námi i lidem, kteří neradi chodí „na úřad“.
Starosta
Místostarostka
Administrativní pracovnice

Po, St 18:00 — 21 hod.
Po
18:00 — 21 hod., St 16 — 19 hod.
Po, St 14:30 — 21 hod., Út, Čt 8 — 13 hod.

www.obecpolepy.cz

E-mail: oupolepy@volny.cz

Mobil 724 180 515
Mobil 722 937 844
Telefon 321 725 362

www.polepy.rajce.idnes.cz

Od května máme pravomocné stavební povolení na rekonstrukci Vébrovy restaurace, v Polepech a okolí probíhalo natáčení Toulavé kamery.
V červnu jsme jednali o případném zřízení mateřské školky v Polepech, s ohledem na velmi
vysoké náklady na jedno dítě zastupitelé nesouhlasili se stavebními úpravami části prvního patra
obecního úřadu a tím ani se zřízením školky. V sobotu 23. jsme slavnostně otevřeli cyklotrasy
projektu Pod Vysokou pěšky a na kole – celá akce byla podpořena dotací TPCA.
Přestože je červenec měsícem dovolených, Povodí Labe vyčistilo Polepku od největších nánosů
– dočištění nám slibují dodnes. Také byly vyspraveny povrchy v některých ulicích.
V srpnu jsem ve svém diáři objevil jen poznámku o „letňáčku“ v nebovidské tvrzi.
15. září – polepské „country“ posvícení. Pro mne jedna ze zásadních akcí, nejen proto, že se sešli
lidé ze vsi a okolí, ale i proto, že ožila celá Vébrova restaurace. Konečně jsme měli možnost se důstojně „vejít“ a zábavu si užít. Asi největším zážitkem bylo divadelní představení Limonádový Joe,
ale vlastně celý program byl příjemný a přilákal spoustu lidí.
Říjnové volby do zastupitelstva Středočeského kraje nepřinesly nic nového, snad jen některé
nové tváře. V říjnu proběhla veřejná obhajoba projektů podaných u MAS Podlipansko – projekt
zklidnění dopravy na průtahu obcí a projekt obnovy portálu Vébrovy restaurace. Ani jeden projekt ale nezískal potřebný počet bodů a nebyl podpořen. Projekt obnovy portálu byl se 183 body
o tři body „pod čarou“.
Na 6. listopad se konečně podařilo domluvit se zástupcem Města Kolín schůzku ohledně napojení polňačky na autobusovou zastávku Na 15 kopách – vedení radnice má zájem toto propojení
zrealizovat, vše záleží na ceně stavebních prací. S OS Přátelé polepského údolí jsme sázeli stromy
u Potřeby a protierozní mez nad ulicí V Cihelně, dodavatelská ﬁrma vysázela poslední stromy
a keře projektu Zelené veřejné plochy v Polepech - podpořeného dotací od MAS Podlipansko.
A na konci měsíce jsme se utkali v kuželkovém klání se zástupci Nebovid a Hlubokého dolu.
Prosincová mikulášská pro děti a posléze pro dospělé byly dalšími akcemi, které probouzely
Vébrovu restauraci k životu, závěrem naší kulturní a společenské sezóny bylo již tradiční Vánoční
zpívání.
Snažil jsem se o krátké shrnutí těch hlavních událostí a aktivit u nás ve vsi.
Kromě výše uvedených akcí bych neměl zapomenout na ty, kteří pomáhají s chodem obce – zimní
údržbou chodníků a silnic, péčí o travnaté plochy, zametáním ulic, udržováním obecní techniky, odvážením možného i nemožného a třeba i černých skládek. Znovu bych chtěl poděkovat
Občanskému sdružení Přátelé polepského údolí za jejich aktivity, zapomenout nesmím ani na
pomocnice se sbírkou pro Diakonii Broumov, poděkování patří kulturní komisi za všechny akce
a v neposlední řadě děkuji aktivním zastupitelům a paní místostarostce. Nejmenoval-li jsem něčí
zásluhy a nepoděkoval za ně, tak jen proto, že jsem zapomněl.
Pokud se ohlédnu a zhodnotím uplynulý rok, myslím, že jsme jej v Polepech nepromarnili
a snažili se, aby se našla chvilka i pro zábavu a relaxaci po práci.
A v letošním roce bych chtěl pokračovat ve stejném a možná hektičtějším tempu – čeká nás
rekonstrukce Vébrovy restaurace vč. zateplení, podařilo se nám odkoupit poslední pozemky potřebné pro kanalizaci, takže se budeme snažit získat dotaci na její výstavbu, na průtahu obcí zrealizujeme první etapu dopravně bezpečnostních opatření, požádáme znovu o dotaci na opravu
portálu a vrat Vébrovy restaurace a věřím, že nadcházející rok nám přinese ještě spoustu dalších
„starostí“, se kterými se budeme muset poprat.
I Vám všem přeji hodně sil, pevné dobré zdraví, prostě ať se Vám daří jen dobře.
Váš starosta Rostislav Vodička
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Blahopřejeme našim spoluobčanům
V lednu slaví:
paní Jindřiška JANÍČKOVÁ
pan Josef TOŠKA
pan Jiří PAĎOUR

70. narozeniny
84. narozeniny
86. narozeniny

Přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a pohody do dalších let.

Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 4. února 2013
▶ Žádáme spoluobčany, kteří mají na obecním pozemku
před svým domem složený nějaký materiál o jeho úklid
▶ Chcete-li vyhrát nový Tablet a mnoho dalších cen,
zaneste vysloužilá drobná elektrozařízení do sběrného dvora.
Na pravidla soutěže se můžete podívat na www.asekol.cz

▶ Od 1. března je možné platit poplatky na rok 2013.
Platbu můžete provést:
1. V hotovosti v době úředních hodin u paní účetní
na OÚ v Polepech
2. Bankovním příkazem na účet obce Polepy: 9720151/0100
Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.
3. Složenkou přes poštu
(složenky se nebudou roznášet,
je možné si je vyzvednou na OÚ Polepy,
také budou v hospodě a na autobusové otočce )
Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu.
Výše poplatků: 600, - Kč 1 osoba za komunální odpad
500,- Kč ČOV
50,- Kč Pes
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Kulturní a sportovní akce
Pravidelná cvičení
Úterý
Úterý
Úterý
Středa

17.00 ‒ cvičení na RHB míčích ve spolkové místnosti
18.00 ‒ formování postavy ve Fitku vedle hospody
19.00 ‒ Power Joga ve Fitku vedle hospody
19.00 ‒ Zumba ve Fitku vedle hospody

(paní Alena Ptáčková)
(paní Hana Pospíšilová)
(paní Věra Hofmanová)
(paní Lída Karásková)

Připravované akce na I. pololetí roku 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyžařský zájezd na hory – podle sněhových podmínek
Karneval na ledě – podle zamrznutí rybníka
Polepský Masopust 23. února
Výstava ilustrací p. Jitky Zajíčkové - březen
Velikonoční tvořeníčko 23. března
Cvičení – Ženy v pohybu 6. dubna
Setkání seniorů – 11. dubna
Nákupní Polsko – 20. dubna
Rej čarodějnic – 30. dubna
Den matek- 12. května
Den dětí – 1. června
Polepské kolovětrání – 23. června
Tajná výprava pro děti a dospělé 15. června
Výlet pro důchodce – květen, červen

Malá polepská statistika
V naší obci žije celkem 620 obyvatel. V minulém roce se narodilo 8 dětí, 2 děvčata a 6 chlapců.
3 spoluobčané nás navždy opustili. Nejstarší občankou Polep je paní Anna Skokanová, která letos
oslaví 89. narozeniny. Mezi muži je nejstarší pan Karel Kolář, v říjnu oslaví 88. narozeniny.
Evža Mačková

Jak dopadlo první kolo volby prezidenta v Polepech
Celkový počet voličů v obci: 522

Počet odevzdaných obálek: 368

Počet platných hlasů: 363

Počet hlasů jednotlivým kandidátům:

Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
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13
58
7
7

Přemysl Sobotka
20
Miloš Zeman
103
Vladimír Franc
22
Jiří Diensbier
47
Karel Schwarzenberg
86

Výtvarné studio ŠVARC, Polepy
www.svarcstudio.cz

Občanské sdružení Přátelé Polepského údolí
zve domácí i přespolní na

který se bude konat 23. února 2013
Trasa masopustního průvodu:
- začínat budeme v 9 hodin u místní hospůdky
- dále půjdeme ulicí Růžovou, Zelenou, Severní do Řadovek a ulicí Dlouhou
- pak přejdeme do ulice Sportovní a přes Polepku do ulice Potoční
- dále projdeme ulicí Masarykovou, do ulic Pašinecká, Nová, V cihelně a Zahradní
až do nové zástavby ( Havrdova zahrada )
- konec bude ve Vébrově hospodě, kde bude na závěr scénka „Zabití medvěda (Masopustu)“
Zastavovat budeme u každého domu, kde nás rádi uvidí!
Pro zábavu, poslech i taneček budou hrát muzikanti Suchdolanky v čele s kapelníkem
panem Košatou.
Pro pohoštění bude připravena polní kuchyně, kterou zapůjčí Jirka Ševčík s výborným
guláškem od Zdeňka Paďoura a taky s něčím pro zahřátí!
Pro zájemce o jízdu bude k dispozici i kočár s koňmi pana Čábely.
Doufáme, že se všichni Polepáci ještě umí bavit a zapojí se do masopustního veselí, ať již svojí
účastí v masce, tradičním pohoštěním či jiným příspěvkem, a tak přispějí každý svým kouskem
ke všeobecné zábavě a pospolitosti!

Masopustní veselí tím však nekončí!
VE VÉBROVĚ HOSPODĚ BUDE OD 19 DO 01 HODIN MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
Vstupné: 80,- Kč
K tanci i poslechu zahraje skupina Faust band
O výčep se postará Dušan Pešek
Přijďte se pobavit a užít si Masopustu
Líba Šterberová

Kadeřnictví v Polepech
Paní Hana Chládová (Procházková)
opět nabízí své služby ve znovuotevřeném kadeřnictví
v Polepech v objektu Obecního úřadu.
Objednat se můžete na telefonu č. 723 966 189
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Střípky z polepské historie
....Tématem dalších dvou dílů bude „kámen“- ten byl ve starší době bronzové hojně používaným
a zpracovávaným materiálem, např. jako surovina sloužil při stavbě a konstrukci hrobů, a zhotovena
z něj byla i celá řada předmětů. Samozřejmě, na každou činnost se hodí jiný druh materiálu. V okolí
Polep je kamene dostatek, čehož si byli lidé únětické doby pochopitelně dobře vědomi. Na polepském pohřebišti bylo nalezeno celkem 39 hrobů (z celkových 142) u nichž se vyskytovala kamenná úprava, a
to ze třech druhů materiálu: vápence, ruly a křemenných valounů. I způsob úpravy hrobek byl vcelku rozmanitý. Dr. Dvořák (1926, s. 1) píše, že „Některé pohřby
byly pokryty jen několika plochými kameny; jiné byly
zavaleny drobnějším kamením a obloženy. Nad některými kostrami byly zbudovány masivní kamenné hrobky
s velkými kameny na povrchu, se střechovitým krytem,
s kamenným obložením a dlažbou...“ (viz obr.). Právě na
jednu z výše zmíněných, střechovitě postavených hrobek narazil na podzim 1913 při orbě rolník p. Bulíček.
Vyoral tak vůbec první důkaz o existenci pohřebiště.
Některé z později vykopaných kamenných desek vážily
i několik stovek kilogramů. Dr. Dvořák tedy uvažoval
i o tom, kde pravěcí lidé kámen těžili, a odkud ho museli, nám neznámým způsobem, na pohřebiště dopravit.
Píše, že „nejblížší lom vápence, úplně shodného s vápencovými kameny z polepských hrobů, nalézá se na opačné
straně polepského údolí, pod potřebským dvorem. Rula
léme se asi 1,5 km severněji, též na pravém břehu polepHrob č. 73. Na pravé straně je vidět zbytek
ského potoka, u mlýna p. Holečka. Křemenné valouny,
původního obložení vápencovými sokly.
Dvořák, 1926.
vodou ohlazené byly asi přinášeny z blízkého potoka...“
(1926, s. 1).
Křemenné valouny a oblázky vyhlazené říčním proudem jsou zajímavým jevem v únětických hrobech. Setkáváme se s nimi poměrně často, a jejich uložení napovídá, že byly ve větší míře součástí
pohřební výbavy než „zásypu“ při obložení hrobů. Na polepské nekropoli se s křemennými oblázky
setkáváme celkem ve 4 hrobech. Umístěny byly převážně za lebkou zemřelého, a je zajímavé, že ve
všech případech se jedná o hroby bez jakékoliv výbavy (Moucha, 1954, s. 535). Někteří badatelé dávaji tyto ohlazené balvany dokonce do souvislosti s poněkud „odvážnou“ teorií, která staví na tom, že
v únětické době voda znamenala pro člověka ústřední živel a element - symbol, na nějž se odvolávaly
rituály, mýty a představy o světě. Křemenné valounky z potoka, ukládané do hrobů, by tak byly jedním
z projevů této víry, dalším pak např. uschovávání tzv. depotů („obětin“, zakopaných předmětů, ať už
šperků, zbraní či nejrůznějších nástrojů, ukládaných jako „dar bohům“) v blízkosti vodních toků. Jeden z takovýchto „pokladů“ byl nalezen i u Polepského potoka pod Pašinkou (celé Pauknerová, 2010).
Uctívání vodního živlu by odpovídal i fakt, že do jednoho z polepských hrobů byly k mrtvému uloženy
nejen valounky, ale i lastury škeble říční (viz Dvořák, 1926, s. 7). (Pokračování příště)
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