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Krásné Vánoce 2013
Opět se nám přiblížil nejhezčí
čas roku. Ano, opět jsou Vánoce.
Vánoce, čas radosti, veselosti
a vzájemného porozumění.
Tento krásný čas milují nejen
naši nejmenší, ale i my dospělí.
Vůně cukroví, vánočního
stromku a dárečků, to jsou
pro nás nezapomenutelné
zážitky. Tato kouzelná
atmosféra vánočního období.
A proto nám dovolte popřát,
abyste vánoční svátky prožili
v klidu, pohodě a v kruhu
svých nejbližších.
Mnoho štěstí, zdraví, lásky,
osobních i pracovních úspěchů
v nadcházejícím novém roce
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Vám přejí
zastupitelé Obce Polepy

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

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Blíží se vánoční svátky, nastalo středočeské zimní počasí, příroda se uložila ke spánku a my se
těšíme, jak na Štědrý den rozsvítíme doma stromečky, budeme se spolu se svými blízkými radovat
z dárků a určitě si najdeme i chvilku na rozjímání a vzpomínku na ty, kteří již nejsou s námi.
Dovolte, abych i já Vám popřál klidné a pohodové Vánoce a do roku příštího jen to dobré.
Popřát bych chtěl i naší obci. Aby v ní i nadále zůstala parta lidí, kteří myslí i na druhé, připravují různé akce, na nichž se setkáváme a bavíme. Aby v ní bylo pohodové bydlení, bez lidských
záští a nevraživostí, aby vypadala stále lépe a nejen „domácí“, ale i „přespolní“ do ní jezdili rádi
a líbilo se jim v ní. Prostě aby to byla „naše vesnička“, do které se budeme rádi vracet a budeme si
ji hýčkat.
Nastalo zimní období a s ním nejen zamrzlá a zasněžená krajina, ale také strádající volně žijící
zvířata, ptáci a zvěř. Mysleme i na ně a přilepšujme jim v krmítkách a při procházkách do okolí.
Do naší krajiny zvířata patří, bez nich by byla smutná.
Na závěr prosincového slova Vám všem ještě jednou přeji příjemné vánoční svátky a radostný
vstup do roku 2014.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ V pondělí 30. prosince 2013 se uskuteční mimořádné zasedání obecního zastupitelstva
s jediným bodem - rozpočtové opatření.
▶ Příští řádné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 6. ledna 2014.
▶ Zastupitelé odsouhlasili rozpočet pro rok 2014. Příjmy a výdaje budou ve výši 5,492 milionu Kč.
▶ Je podepsaná smlouva o dílo na zateplení Vébrovy restaurace se společností JOKAS s.r.o.
Dále je podepsána smlouva na technický dozor, autorský dozor a na výkon koordinátora
bezpečnosti práce.
▶ Zastupitelé souhlasí s umístěním reklamy na západní stěnu hospody – První Polepská Hospoda.
▶ Na místo po vykácených lípách u kapličky budou vysázeny opět lípy.
▶ Pro zájemce o dodatečné posouzení stavu lip pokácených před kapličkou jsou k dispozici
vykopané kořeny a pařezy, ze kterých je možné zjistit stav stromů. Potvrdilo se obecné pravidlo,
že do deseti let od provedení výkopových prací v kořenovém prostoru, stromy hynou.
A bude to již skoro deset let, kdy jsme spolu s našimi předchůdci položili nový chodník před
kapličkou a okolo lip zabetonovali palisády ...
▶ Provedli jsme průzkum trhu a poptávali dodávku konstrukce lávky přes Polepku u silničního
mostu. Betonová samonosná lávka s jednostranným kovovým zábradlím nám byla nabídnuta
za zhruba 240. 000,- Kč. Nabídku na celodřevěnou lávku ještě nemáme. Do jara příštího roku
by měli zastupitelé rozhodnout, jak bude lávka opravena, případně zrekonstruována.
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Blahopřejeme našim spoluobčanům
V prosinci slaví narozeniny:
paní Anna TŘEŠŇÁKOVÁ

80 let

pan Jaroslav MARHAN

84 let

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

Kulturní akce
Andělské zvonění, rozsvícení vánočního stromku
a ochutnávka vánoček
Letos se poprvé Andělské zvonění a rozsvícení vánočního stromečku konalo před Vébrovou
restaurací. Vzrostlý stříbrný smrk na to čekal 17 let, aby se pod ním v neděli 1. prosince sešli
polepští sousedé na kus řeči. Nakoupili si adventní věnečky, svícny, svíčky, mašličky a další
vánoční ozdoby. Ochutnali perník, vánočku, štolu a speciální ovocnou vánoční bouli.
Adventní rej trval téměř celou hodinu a byl zakončen rozsvícením vánočního stromku a společným zpíváním koled při kytaře pana Jana Darebného.
Po celou dobu nedělní sešlosti rozdávali malí andělíčci dětem čokoládové adventní kalendáře.

Polepské vánoční zpívání
Další vánoční setkání se v Polepech uskuteční 26. prosince od 17 hodin.
Těšíme se vás již na tradičním vánočním „Zpívání u kapličky“. Opět budou připraveny
zpěvníčky a na zahřátí trocha vánočního punče. Můžete přinést na ochutnání vánoční cukroví
a vezměte si s sebou prskavky a zvonečky. Zazpívá nám polepský pěvecký sbor.
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BETLÉM v polepské kapličce
Velkým dárkem pro děti i dospělé je malovaný betlém z dílny polepského malíře
pana Josefa Švarce. Betlém je nainstalován v polepské kapličce a bude k prohlédnutí
během posledního adventního víkendu a o vánočních svátcích.

Zprávy z knihovny
Zase tu máme předvánoční čas. Pro někoho je to čas klidu, rozjímání a pro někoho čas plný stresu,
shonu, pečení cukroví a velkých příprav na nejkrásnější svátky v roce.
Zastavte se, uvařte si kávu nebo svůj oblíbený čaj, usaďte se do křesla a vezměte si svou oblíbenou
knihu a vnímejte vůni papíru a ten krásný, ničím nenahraditelný zvuk při otáčení stránek a nechte
se unášet dějem. Že už máte vše přečteno a musíte počkat, jestli vám přinese nějakou knihu Ježíšek?
Kdepak, stačí se zastavit v naší knihovně. Čeká tu na vás plno nových knih. Sto nových svazků máme
vypůjčeno z knihovního fondu z knihovny v Kutné Hoře a samozřejmě i nové knihy, které jsme pro
vás do naší knihovny zakoupili. Myslím, že si tu každý najde svůj oblíbený žánr. Najdete tu knihy životopisné, naučné, historické, válečné, detektivky i knihy pro ženy, dobrodružné pro mládež a samozřejmě spoustu pohádek pro naše nejmenší. Udělejte si chvilku volna a přijďte se podívat.

Přeji všem hezké svátky, prožité se svými nejbližšími v klidu a ve zdraví
a do nového roku 2014 přeji všem hodně, zdraví, štěstí a spokojenosti.
Těším se na vás. Radka Chroustová
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Polepské listy • ročník II
Zpracovalo:

Výtvarné studio ŠVARC, Polepy 154, 280 02 Kolín • www.svarcstudio.cz

Střípky z polepské historie
...Jako volné pokračování na soupis místních jmen, a také vzhledem k tomu, že je to poslední
letošní díl „Listů“ dávající možnost určité „bilance“, jsem tentokrát zvolil místopisnou statistiku
vycházející z údajů ze zmíněné knihy Josefa Tůmy „Paměti osad“. Kniha byla sice vydána r. 1915,
ale mnohé údaje v knize obsažené jsou již z dřívější doby. Ty, které budou dále uvedeny, jsou
konkrétně z let 1890 a 1908 a čerpají tak z rakousko-uherských sčítání obyvatelstva na přelomu
19. a 20. století.
...Polepy čítají 58 domů se 327 obyvateli Čechy (...) Mužů jest 146, žen 181, svobodných 74 mužů
a 91 žen, ženatých mužů 70 a vdaných žen 70, ovdovělých 2 mužů a 20 žen, katolického vyznání
320, evangelické anglikánské 1, helvétské 6; čísti a psáti znalo 126 mužů a 157 žen (...) čísti neznali
21 mužů a 24 žen, a psáti 20 mužů a 18 žen, v stáří do 16-ti let bylo 52 mužů a 51 žen, produktivní
79 mužů a 109 žen, přes 60 let 15 mužů a 21 žen (...) Dle zaměstnání jsou: Hostinský 1, kovář 1,
mlynáři 2, kupec 1, rolníků 19, domkářů 42, ostatní lid dělný (...) R. 1908 napočetlo se: 16 koní, 93
kusy hovězího dobytka, 10 koz, 30 vepřů, 17 úlův...
Statistika nuda je. Plastický obraz minulosti mnohem lépe vysvitne v porovnání se „statistickou“ přítomností. Údaje ze současnosti, které se dotýkají stejných nebo podobných kategorií jako
ty zhruba sto let staré z Tůmových „Pamětí osad“, jsem vytáhl ze zatím posledního sčítání lidu
v r. 2011. Jak se tedy, čistě statisticky, Polepy za těch sto let změnily?
V Polepech bylo k r. 2011: 220 domů, 599 obyvatel, z toho 313 mužů a 286 žen, 4 lidé se přihlásili k národnosti slovenské a 1 k ukrajinské (...), svobodných bylo 207 z toho, 116 mužů a 91
žen, v manželském svazku pak 316 lidí, z toho 162 mužů a 154 žen, ovdovělých bylo celkem 36, z
toho 9 mužů a 27 žen (...) 62 lidí se označilo za „věřící“, z toho se přímo přihlásilo 21 ke katolické,
2 k církvi československé husitské a 2 k církvi českobratrské evangelické, 281 obyvatel přímo uvedlo, že je bez náboženské víry, a 256 neuvedlo k otázce víry žádný údaj (...), středního vzdělání s
maturitou dosáhlo 189 obyvatel, středního bez maturity 162, vysokoškolského 73, základního
vzdělání 72 a bez vzdělání zůstali 3 lidé (...) 71 obyvatel bylo ve věku do 14-ti let, v produktivním věku od 15 do 64 let bylo 444, a nad 64 let pak 84 obyvatel, průměrný věk v obci činil 42, 2
let (...) z 306 zaměstnaných pracovalo 73 v průmyslu, 40 v obchodním sektoru, 34 ve stavebnictví,
23 v dopravě, vzdělávání a zdravotnictví, suverénně nejméně pak v zemědělství, a to jen 3 lidé...
Je třeba mít na paměti, že oněch více než sto let bylo mnohem spíše než plynulým vývojem
obdobím výkyvů, skoků a nerovnoměrností. Některé informace však bijí do očí: Polepy se co do
počtu obyvatel téměř zdvojnásobili. Počet domů ovšem vzrostl takřka čtyřikrát! Lidé se počátkem
20. století ve svých domech museli mnohem více tísnit. Uplynulé století tak přineslo více možností komfortu v rámci kvality života a bydlení. Dalším nezpochybnitelným faktem je obrovské
„odposvátnění“ života v rámci náboženské víry a příslušnosti k určité církvi. Velkou roli zde určitě
hrálo 40-ti leté období socialismu. Výrazný rozdíl je rovněž v otázce vzdělání, které v současnosti
bereme jako samozřejmost. Před sto lety to ale tak, jak vidno, nebylo, určitá část lidí byla dokonce
negramotná. Nápadné je také současné stárnutí populace, kdy je oproti době před sto lety zřetelně
méně dětí do 14-16 ti let. Na závěr pak ještě fakt ohledně způsobu obživy. Podobně jako tehdy lidé
dnes ponejvíce pracují v průmyslu. To je dáno industriálním charakterem Kolínska, které bylo
silně průmyslové už před sto lety. Nepřekvapí rovněž, že většina lidí dnes pracuje v sektoru služeb,
ať už je to doprava, stavebnictví, vzdělávání nebo zdravotnictví. Očividný je ale výrazný pokles zemědělského způsobu života. To dotváří i v Tůmově knize (1915) obsažená stať, která vyjmenovává
přesné počty domácího zvířectva...
Zdroje: TŮMA, Josef. Kolínsko a Kouřimsko: Paměti osad, díl druhý. Kolín: Učitelstvo školního okresu Kolínského, 1915. s. 256.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011. online: http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home
Martin Mejzr

Pozvánky
Vánoční turnaj ve stolním tenise 27. 12. 2013
Od 16:00 hodin jste zváni do První polepské hospody na „Vánoční turnaj ve stolním tenise“.
Turnaj bude probíhat na 2 stolech /1. stůl v sále Hospody a 2. stůl ve Fitku/
Prezentace 16:00- 16:30 hod. v První polepské hospodě. Losování a zahajení soutěže v 16:30 hod.
Dle příchozích bude turnaj rozdělen na dětskou, juniorskou a kategorii dospělých.
První tři účastníci z jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny.
Na vánoční turnaj Vás zve a řídit jej bude Pavel Brant

Novoroční vycházka
1. ledna 2014 vás zveme
na tradiční procházku pod heslem
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“.
Sraz bude u fotbalového hřiště
v Polepech ve 14:00 hodin.
Přijďte se novoročně provětrat
a pozdravit sousedy.
Marie Čábelová

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy?
Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon?
Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?

dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
▶ Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží v termínu,
poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie,
vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné)
na telefonní lince a přes elektronickou poradnu.
Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem,
jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte,
když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.
Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.

