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Zimní proměny polepského potoka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Na lednovém jednání zastupitelů byl schválen rozpočet Obce Polepy na rok 2013. Stejně jako po
většinu předchozích roků byl schválen jako vyrovnaný, tedy neuvažujeme s vydáními většími, než
jsou příjmy plánované v letošním roce.
Kromě hrazení nezbytně nutných výdajů – autobusy, likvidace odpadů, veřejné osvětlení, provozní výdaje obecního úřadu, úklid obce, poplatky za naše školáky, jsme i v letošním roce vyčlenili
prostředky na podporu TJ Polepy a Občanského sdružení Přátelé polepského údolí, na pořádání kulturních a sportovních akcí. Největší položku jsme vyčlenili na spoluúčast k dotacím na rekonstrukci
Vébrovy restaurace, nemalá částka je určena i na realizaci opatření ke zklidnění dopravy na průtahu
obcí. Schválený rozpočet je k nahlédnutí na webu obce, případně na obecním úřadu. Celková částka,
se kterou budeme v letošním roce hospodařit, by měla být ve výši 5,452.000,- Kč.
Z výše napsaných řádek o rozpočtu obce je zřejmé, že největší akcí, která nás v letošním roce čeká,
je rekonstrukce Vébrovy restaurace na obecní dům. V současné době připravujeme dvě žádosti o dotace a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele prováděcího projektu zateplení celého objektu.
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

Kromě Vébrovy restaurace se pokusíme zklidnit dopravu na průjezdní komunikaci. V loňském
roce jsme nechali zpracovat projekt, který navrhuje různá opatření - od vodorovného a svislého
dopravního značení, přes změnu umístění radaru až po výstavbu ostrůvků.
Z aktivit, které nevyžadují příliš velké ﬁnanční prostředky, bych rád zmínil řešení problémů
spojených s obchvatem. Únorové jednání zastupitelstva navštívil pan Novák, představitel občanského sdružení ProtiHluku (www.protihluku.cz), který nejenže se snaží bránit proti hluku z letiště
na Pašince, ale v současné době se snaží přinutit Ředitelství silnic a dálnic k provedení dodatečných protihlukových opatření u Radovesnic. Zastupitelé jej vyslechli a přivítali jeho nabídku na
společné kroky vůči Ředitelství silnic a dálnic.
A tady bych Vás všechny rád požádal o pomoc. Pro jednání o případných protihlukových opatřeních potřebujeme mít přehled, které domy jsou hlukem z obchvatu zasaženy, v jakém období je
zátěž nejhorší, kdy by bylo nejvhodnější provést měření hluku. Budeme vděční i za jakékoliv další
postřehy, které nám pošlete mailem, napíšete a dáte do schránky, nebo alespoň řeknete zastupitelům, kteří je určitě předají na obecní úřad.
Nechci, aby mé slovo bylo pouze o práci, nebo o problémech, proto bych Vás všechny na závěr
i já rád pozval na polepský masopust, abychom v těchto pošmourných dnech zažili něco trochu
veselejšího a třeba si i zlepšili náladu.
S přáním dobrého zdraví a veselé mysli

Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 4. března 2013
▶ Po obci se občas pohybují neznáme osoby, které si prohlíží domy a nakukují na zahrady.
V případě, že podezřelou osobu zahlédnete můžete zavolat Policii ČR tel: 158
Buďme obezřetní ke svému i obecnímu majetku
▶ Zastupitelé odsouhlasili rozpočet obce na rok 2013
▶ Trápí vás hluk z obchvatu? Připojte svůj podpis k protihlukové petici, která je na OÚ Polepy

▶ 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)

Předjarní vycházka
Letos jsme první procházku podnikli již tradičně na Nový rok. Šli jsme údolím ke Kolínu, kde
se k nám přidali kolínští turisté ,,Poutníci“. Byla nás opravdu velká skupina. Prošli jsme Hluboký
Důl, Nebovidské údolí a skončili jsme v polepské hospodě na příjemném občerstvení.
Blíží se březen, jarní měsíc, tak je čas na druhou vycházku do přírody. Protože se množí hlasy
občanů, kteří by si s námi také rádi vyšli a ve všední den se jim to nehodí, uspořádáme ,,tůru“
tentokrát v neděli. Sejdeme se u pomníku 10. března 2013 ve 14 hodin, půjdeme k Výmolu, pak
Potřebskou cestou na Ameriku. Odtud na Pašinku, kde se můžeme občerstvit v místní hospůdce
a pak už se skoulíme do našeho údolí.
Těšíme se na setkání!

Marie Čábelová

Velikonoční tvoření pro děti i dospělé
Máte zájem namalovat si kraslici, uplést pomlázku nebo ozdobit velikonočního zajíčka?
Přijďte v sobotu 23. března v 15 hodin do prostor Fitka vedle hospody. Nezapomeňte si přinést
umytá a vyfouknutá vajíčka nebo vajíčka uvařená natvrdo.
Uskuteční se také prodejní výstavka velikonočních ozdob a jarních kytiček.
Milé kuchařky, pekařky - ženy i muži!

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ

o nejlepší polepský velikonoční mazanec
Upečený mazanec přineste v sobotu 23. března
ve 14 hodin do Fitka, kde bude probíhat
velikonoční tvoření.
Porota bude ochutnávat a udělovat body.
Pekař nebo pekařka nejchutnějšího mazance
získá hodnotnou cenu a pohár.
Všichni zúčastnění obdrží diplom.
Budeme se těšit, že z této akce vytvoříme tradici o putovní pekařský pohár.
Evža Mačková
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Ženy v pohybu
Oblíbená sportovní sobota se uskuteční 6. dubna od 9 hodin. Cvičit se bude v prostorách
obecního úřadu v Polepech. Můžete se těšit na kalanetiku a bedýnky, pilates, power jogu, zumbu, piloxing, aerobik na míčích. Pro cvičenky bude připraven i zdravý oběd a možnost nákupu
sportovního oblečení. Své služby také nabídne masérka a kosmetička.
Cena pro polepské ženy je 200,- Kč, pro cizí 250,- Kč.
Prosím o včasné přihlášení. Informace u paní E. Mačkové 722 937 844.

Polepská knihovna
Knihovna je otevřena vždy ve středu od 16:00 do 18:00 hodin. Webové stránky knihovny,
kde je i přístupný on-line katalog našich knih, najdete na internetové adrese www.polepan.
cz/knihovna
Své případné vzkazy a dotazy můžete psát e-mailem na adresu: knihovna@polepan.cz

Dovoluji si pozvat polepské ženy na posezení
u kafíčka spolu s malým občerstvením.
Udělejte si chviličku a přijďte
ve čtvrtek 28. února v 17 hodin
do polepské hospůdky.
Těší se na vás Radka Chroustová
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Fotograﬁe z loňského masopustu

Chystáte si masku na 23. února?
Těšíme se na

Trasa masopustního průvodu:
- začínat budeme v 9 hodin u místní hospůdky
- dále půjdeme do nové zástavby ( Havrdova zahrada ), 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
- 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
Srdečně vás zve Občanské sdružení Přátelé polepského údolí
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Střípky z polepské historie
…Tématem minulého dílu byl „kámen“, konkrétně využití zdejších zdrojů při úpravě hrobů. Dnes
budeme pokračovat o významu kamene v každodenním životě pravěkého člověka. Lidé v pravěkých
Čechách - nás pochopitelně zajímá v souvislosti s polepským pohřebištěm hlavně únětická doba využívali i surovin, které nebyly v nejbližším dosahu jejich obydlí. V případě kamene šlo zejména
o pazourek, a jemu podobné, dobře štípatelné typy hornin, např. rohovec. Únětická doba je posledním obdobím pravěku, kdy byl k výrobě nástrojů, ať už
např. nožíků, čepelí či škrabadel, pazourek používán nahrazen byl postupně bronzem. Pazourky lze nacházet
v Čechách pouze v jejich severní části, kam je zanesl
v poslední době ledové pevninský ledovec, a to až z oblasti Baltu. Po jeho ústupu zůstaly kameny rozesety po
krajině, kde je lidé mohli, ať už náhodně či cíleně sbírat.
Z období předcházejících době bronzové známe také
z území středního Polska i unikátně zachované pozůstatky po záměrné povrchové těžbě pazourku. Tento
těžební okrsek o rozloze několika čtverečních kilometrů, na níž se nachází několik tisíc dobývacích jam, patří
k vůbec největším známým „pravěkým dolům“, a předměty ze zdejší těžené suroviny se nalézají po celé střední
Evropě, Čechy nevyjímaje (Přichystal, 2003). Příkladem
pravěké težby přímo na území ČR je oblast moravského
Soubor pazourkových nástrojů z polepského pohřebiště.
Krumlovského lesa. Zde byla v polovině devadesátých
Dvořák, 1926.
let prozkoumána oblast po těžbe výše zmiňovaného rohovce, hornině, která je svou povahou podobná pazourku. Těžba zde probíhala už v době příchodu
prvních zemědělců na naše území -zhruba před 6000 lety. Nás ovšem zajímá období únětické kultury – to zde totiž probíhala dolovací činnost nebývalých rozměrů, byly hloubeny šachty až 6 metrů
pod úroveň terénu, v celém těžebním areálu bylo nalezeno desetitisíce štípaných předmětů a dílny na
zpracování suroviny i s žulovými sedátky pro „pracovníky“ (Oliva, 1997). Z naznačených příkladů
je jasné, že pravěká těžba kamene nebyla záležitostí primitivní společnosti – vyžadovala určitě jistou
míru organizace práce, nutností pochopitelně byla „poptávka“, a určité dodavatelské zázemí, z dnešního hlediska řekněme „distribuční síť“. Badatelé si představují, že krajinu křižovali jedinci, takoví
pravěcí „dealeři“, a nabízeli a prodávali suroviny, polotovary či rovnou hotové výrobky. Na polepském
pohřebišti byly pazourkové nástroje (o rohovcových se Dvořák totiž nezmiňuje) nalezeny celkem ve
12-ti hrobech – jednalo se o 2 pazourové šipky, nějaká škrabadla, nožíky, drásadla a velké množství
úštěpků (viz obr. 1). V 8 případech se nacházely v oblasti pánve, což by mohlo naznačovat, že byly uloženy v nějakých váčcích na opasku nebo v kapsách oděvu (Moucha, 1954, s. 534). (Pokračování příště)
Literatura:

Dvořák, F. (1926). Nálezy únětické kultury na Kolínsku. Památky archeologické 35.
Moucha, V. (1954). Rozbor únětického pohřebiště v Polepech u Kolína.
Archeologické rozhledy 6, s. 502-536.
Oliva, Martin. (1997). Těžba rohovce v Krumlovském lese. (okr. Znojmo, 1995 - ?).
on-line zdroj: http://www.phil.muni.cz/archeo/moravskaarcheologie/vyzkumy/bronz/krumlovsky_les/
index.html
Přichystal, Antonín. (2003). Pravěké lomy na zelenou břidlici nalezeny. Pořad Českého rozhlasu Sever. 16. března 2003. On-line zdroj: http://www.rozhlas.cz/sever/planetarium/_zprava/67128
Martin Mejzr
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Foto: Jaroslav Hájek

V sobotu 9. února jsme byli na lyžích na Kněžickém vrchu u Vrchlabí. Počasí nám přálo. sluníčko
nádherně svítilo a užívali jsme si krásné pohledy na Krkonoše. Děkujeme panu Jiřímu Královi
za vydařený výlet.
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Polepský fotbal
Pomalu se nám blíží jaro a s ním i fotbalové soutěže. Nyní Vám mohu poskytnout informace
o programu našeho hlavního týmu. Ten se v současné době účastní zimního turnaje v Kolíně.
Ale hned na začátku března nás čeká ostrý start. Hned v prvním jarním kole přivítáme v derby
tým Červených Peček.

SOUTĚŽNÍ PROGRAM týmu mužů v jarní části I. A třídy, skupiny B - 2013
9. 3.
17. 3.
23. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
2. 6.
8. 6.
16. 6.

14:30
15:00
15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Polepy
Mnichovo Hradiště
Polepy
Sázava
Polepy
Říčany
Polepy
Polepy
Týnec
Polepy
Bakov
Polepy
Hradištko
Polepy
Radim

Červené Pečky
Polepy
Velim
Polepy
Zeleneč
Polepy
Zásmuky
Luštěnice
Polepy
Benešov
Polepy
Jíloviště
Polepy
Bělá
Polepy

Žáci v současné době nemají průběh jarní části sezóny oﬁciálně vydaný, proto Vám jejich program přinesu později.
Olda Chroust

Informace obecního úřadu
V týdnu od 25. února do 1. března 2013 nebude přítomna paní účetní ani nebudou úřední
hodiny na Obecním úřadě v Polepech - z důvodu čerpání dovolené.
V případě nutnosti volejte na tel: 722 937 844 - místostarostka.
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Výtvarné studio ŠVARC, Polepy
www.svarcstudio.cz

