3 | 2013
březen 2013

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V teple kanceláře obecního úřadu píši březnové slovo a při pohledu z okna mne napadá lidová
pranostika „březen – za kamna vlezem“. Venku je nevlídno, ale my se již musíme připravovat na jaro
a doufat, že se nenaplní další pranostika „duben – ještě tam budem“ . V našich končinách přeci jen
bývá v dubnu krásně, sluníčko už hřeje a nás to láká ven.
A právě v dubnu bude zahájena rekonstrukce mostu přes Polepku. 22. dubna začne, a když vše
půjde podle plánu, 30. června bude provoz obnoven. Na jedné straně si trochu oddychneme od rušného provozu, na druhou stranu uzavírka mostu některým z nás zkomplikuje dopravu do školy, nebo
do zaměstnání. Provozovatel autobusové dopravy do Kutné Hory se na nás obrátil s prosbou, zda by
bylo po dobu uzavírky možné snížit počet autobusů zajíždějících do obce. Požadujeme, aby do obce
zajížděl autobus odjíždějící z Kolína v 7.05, v 10.35 a v 18.15. V opačném směru budeme chtít, aby do
Polep zajížděl autobus odjíždějící z Kutné Hory v 15.30 a v 18.55. Ostatní spoje budou jezdit v obvyklých časech, ale přes Hluboký Důl, kde bychom chtěli zřídit provizorní zastávku u vlakové zastávky
tak, aby bylo možné do Polep dojít po nové polní cestě. O deﬁnitivní podobě provizorního jízdního
řádu budete včas informováni na autobusových zastávkách a webu obce.
Na dubnovém zasedání bude předložen ke schválení závěrečný účet naší obce za rok 2012. Pro
zajímavost uvedu některá zásadní čísla. Příjmy byly ve výši 5 277 000,- Kč, výdaje 4 481 000,- Kč. Od
roku 2012 mají ovšem obce povinnost zaúčtovat do výsledků svého hospodaření i odpisy, tudíž i my
jsme museli do výdajů zanést částku ve výši 1 202 201,- Kč a díky tomu vychází naše hospodaření
jako ztrátové, ačkoliv ve skutečnosti jsme hotové peníze ušetřili...
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

Když se zmiňuji o hospodaření s obecními penězi, musím se vrátit k nákladům na likvidaci
našich odpadů. S obchodním zástupcem společnosti AVE neustále jednáme o možnostech úspor
za likvidaci odpadů. Navýšení poplatku za jednu osobu na 600,- Kč za rok by mohlo na některé
z nás působit spíše jako demotivující a možná jste si někdo řekl, že se Vám nevyplatí třídit, když
už platíte „takové peníze“. Abychom se pokusili snížit množství odpadu odváženého na skládku,
bude obec spolu se společností AVE Kolín provádět namátkové kontroly obsahu popelnic a pokud
budou popelnice obsahovat velké množství vytříditelných složek odpadu (papíru, plastů, skla, případně bioodpadu), svozová společnost bude nechávat v těchto popelnicích zpočátku upozornění,
v další fázi nebudou tyto popelnice vyváženy. V obci máme velice komfortní systém umožňující
třídění odpadů a spousta z nás jej využívá a díky tomu ani nepotřebuje vyvážet popelnici každý
týden. Tito lidé se chovají nejen v souladu s „dobrými mravy“, ale hlavně v souladu s platnými
zákony naší republiky. Ti, kteří netřídí a dávají veškerý svůj odpad do popelnice, nejen že porušují
zákon o odpadech, ale mají vliv na vysoké poplatky za odvoz komunálního odpadu, které nakonec
musí platit i ti slušní spoluobčané. Asi se teď někteří z Vás rozčilujete nad naší „zvůlí“, ale nám
v podstatě nezbývá jiná možnost.
S příchodem jara a bující vegetace na našich pozemcích se v popelnicích začne objevovat více
„zeleného“ odpadu. Ani odpad ze zahrádek do popelnic a na skládky nepatří. Jednak za uložení
tohoto odpadu zbytečně platíme odpadářské ﬁrmě, jednak tím přispíváme ke zvýšené produkci
skleníkových plynů – což je ovšem pro mnohé z nás tak vzdálený problém, že o něm ani nepřemýšlíme. Abychom tento biologický odpad nemuseli dávat do popelnic, zajistili jsme dotaci na
pořízení kompostérů do všech domů, nabízíme možnost tento odpad uložit na obecním kompostu a v poslední době jsem jednal se společností AVE o možnosti svážet bioodpad i z naší obce.
Uvažovali jsme o variantě střídavého svozu „komunálu“ a bioodpadu, tzn. jeden týden by se svážel
komunál, druhý týden bio, třetí týden komunál a čvrtý opět bio. A tento systém by mohl fungovat
od dubna do listopadu. Podmínkou ovšem je zájem minimálně poloviny domácností v obci. Připravíme pro Vás anketní lístek, zatím můžete o této možnosti diskutovat a rozmýšlet se, zda je pro
Vás zajímavá. Finanční stránku tohoto systému popíšeme v anketním lístku.
Další možnou cestou k úspoře je zpoplatnění „podnikatelského“ odpadu, která končí v popelnicích, nebo v kontejnerech na tříděný odpad. Připravujeme seznam podnikatelů v obci a odhadujeme, kdo z nich by mohl podnikatelský odpad produkovat. Takže v dohledné době budeme
s některými z našich podnikajících sousedů hovořit a zjišťovat, jak svůj odpad likvidují a pokud jej
likvidují v obci, budeme hledat cestu, jak se s obcí za svůj odpad vyrovnají.
Ohlédnu-li se zpátky do nedávné historie, vzpomenu si na doby, kdy v obci nebyly žádné kontejnery na třídění odpadu, posléze si připomenu, že jeden celý rok vycházely v Polepských listech
články o třídění, dokonce jste i soutěžili a obec byla na předním místě mezi obcemi, jejichž obyvatelé třídí odpady. Určitě se umíme chovat „normálně“ a s odpady umíme zacházet podle stanovených pravidel, jen si to někdy usnadňujeme a neuvědomujeme si při tom, že si vlastně zbytečně
vyhazujeme peníze z kapes.
Pojďme se vrátit k důslednému třídění odpadů, využívejme kontejnery na plast, papír, sklo, tetrapaky, odpad ze zahrádek dávejme do kompostérů a určitě se nám podaří snížit množství směsného odpadu ukládaného na skládku a tím i snížit platby za tyto služby. Závidím městům, která
mají své komunální služby a nejsou závislá na cenách diktovaných odpadářskými společnostmi.
My, bohužel, nemáme možnost ovlivnit cenovou politiku společnosti AVE Kolín, tedy se pokusme
dávat do popelnic co nejméně odpadů. Věřím, že při troše dobré vůle se nám to podaří.
S přáním hezkých dnů končící zimy a pevného dobrého zdraví
Váš starosta Rostislav Vodička
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Blahopřejeme našim spoluobčanům
V březnu slaví
paní Jiřina PROCHÁZKOVÁ
70. narozeniny
Přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a pohody do dalších let.

Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 8. dubna 2013.
▶ Trápí vás hluk z obchvatu? Připojte svůj podpis k protihlukové petici, která je na OÚ Polepy.
▶ Zastupitelé odsouhlasili zrušit spoj linky č. 5 odjíždějící v 5.10 z Polep do Kolína.
Tento spoj nebyl dostatečně využíván. V této době jezdí spoj v 5.17 – Kutná Hora – Kolín.
▶ Žádáme spoluobčany, kteří mají na obecním pozemku u svého domu složený materiál,
o jeho úklid.
▶ Pokud máte zájem o dovoz obědů, můžete si jídlo objednat u ﬁrmy Kadlec.
Výběr jídel je denně ze 6 nabídek. Informace na tel: 721 025 311, www.kadleckolin.cz ,
e-mail: kadleckolin@seznam.cz
▶ Pokud máte zájem získávat aktuální informace z obecního úřadu a hlášení obecního
rozhlasu e-mailem, zašlete svojí e-mailovou adresu na: oupolepy@volny.cz
▶ Polepská knihovna je otevřená vždy ve středu od 16 – 18 hodin.
www.polepan.cz/knihovna, vzkazy a dotazy můžete psát e-mailem na adresu:
knihovna@polepan.cz

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)
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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.

Nezapomeňte na soutěž
o nejlepší 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.
Evža Mačková

Jarní úklidové akce
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov zorganizují paní Civínová a paní
Vnoučková humanitární sbírku, která proběhne v pátek 19. dubna od 17-19 hodin a v sobotu
20. dubna od 9-11 hodin ve Fitku vedle hospody.

Darovat můžete

▶
▶
▶
▶

letní a zimní dámské, pánské a dětské oblečení
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
funkční domácí potřeby – bílé i černé nádobí, skleničky
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky ap.

Všechny věci zabalte, prosím, do igelitových pytlů či krabic tak, aby se při transportu nepoškodily. Ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky bohužel nemohou být přijaty z ekologických důvodů.

„UKLIĎME SVĚT“ kolem Polepky
Výzva pro všechny děti, rodiče, dospěláky, kterým není lhostejný nepořádek kolem potoka. Přijďte, prosím, v sobotu 27. dubna v 10.00 hodin na úklidovou brigádu odpadků a dalších nečistot
kolem naší Polepky. Sraz je u rybníka, vezměte si s sebou holínky, rukavice, hrábě, ap.
Děkujeme za pomoc.

ODPAD
Kontejnery na komunální odpad budou v obci přistaveny na křižovatce ulic
V Cihelně a Pašinecká 17. – 19. května 2013 a 24. – 26. května v řadovkách.
Prosíme nevhazujte do kontejnerů pneumatiky, trávu a větve. Jarní odpad ze zahrádek můžete
odvést na skládku. Klíče od závory u skládky si můžete vypůjčit u všech zastupitelů obce.
Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 18. května od 9.30 hod – 10.30 u hasičárny.
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Polepská knihovna

Odpoledne s Andersenem
V pátek 5. dubna v 17 hodin zveme všechny děti
do polepské knihovny.
Bude zde pro vás připraveno spoustu překvapení a zábavy.
Těšte se i na kino s kolou a popcornem.

Radka Chroustová

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

Jarní nákupní Polsko
Již tradičně pořádáme nákupní výlet do Polska Kudova Zdroj. Výlet je naplánován na sobotu
13. dubna 2013. Odjezd autobusu bude v 7.00 hodin z autobusové otočky, návrat je plánován
do 16 hodiny. Cena za autobus pro polepské 100,- Kč, cizí 150,-Kč.
Hlásit se můžete již u E. Mačkové tel: 722 937 844

Výlet nejen pro důchodce
Letos se pojedeme podívat do města a na zámek kde strašila proslulá Bílá paní Perchta z Rožumberka. Ve čtvrtek 13. června 2013 navštívíme pohádkové náměstí s nádherně zdobenými průčelími měšťanských domů. Historické jádro města bylo zapsáno v r. 1992 na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Bližší informace o zatím tajném výletě budou v květnových listech.
Odjezd autobusu bude ráno v 6.30 hodin z autobusové otočky v Polepech. Návrat je plánován
do 18ti hodin. Příspěvek na výlet ve výši 200,- Kč pro polepské a 250,- Kč pro cizí se bude vybírat
v autobuse.
Prosím o včasné přihlášení. Informace u paní E. Mačkové 722 937 844
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Střípky z polepské historie
...Zajímavým nálezem z polepského pohřebiště je tzv. sedlovitý sekeromlat, předmět z mužského hrobu podobný hlavě sekery s oběžným žlábkem, který sloužil k upevnění topůrka (viz
obr. 1). Tyto sekeromlaty jsou pro unětické období poměrně běžným jevem – polepský je ovšem
unikátním tím, že byl jako jediný na území ČR nalezen v hrobě, všechny ostatní pocházejí buď z
únětických sídel či z náhodných nálezů. Tyto sekeromlaty zřejmě sloužili k běžné pracovní činnosti – sekání, štípání, drcení či zatloukání. Rovněž se objevují v místech předpokládané těžby
mědi, takže se usuzuje, že byly používány
k drcení měděné rudy (celé Jiráň, 2008, s.
40). Ovšem v návaznosti na mnohem bohatší nálezy ze západní Evropy, konkrétně
v megalitických hrobkách v Bretagni, si
někteří badatelé myslí, že tyto předměty
měly i určitý kultovní význam - údajně
jejich tvar, podobající se mužskému pohlavnímu orgánu, symbolizoval mužskou
Obrázek 1. Sedlovitý sekeromlat s oběžným žlábkem
moc. Takovéto „rituály“ jsou ovšem příznačné pro dřívější období pozdní doby kamenné, takže by únětická „obdoba“ těchto sedlovitých
sekeromlatů byla pozůstatkem dávných tradic (Turek - Daněček, 2000).
Dr. Dvořák (1926) uvádí, že sekeromlat byl vyroben ze „zelenokamene“ (s. 8). Jako „zelenokameny“ se označují horniny odborně zvané metabazity, zelené břidlice či amfibolity, a jejich využití
na výrobu sekeromlatů, kamenných seker a teslic bylo v „před-kovových“ obdobích pravěku poměrně rozšířené. Na začátku 21. století byly např. nalezeny stopy po pravěké těžbě metabazitu v
lesích mezi Velkými Hamry a Maršovickým vrchem u Jablonce nad Nisou, které nezahladilo ani
více než šest tisíc let. V době prvních zemědělců v Čechách se zde povrchovým způsobem těžila hornina na výrobu předmětů, které, jak říká jeden z nálezců těchto dolů, Antonín Přichystal,
„pronikly až do oblasti Porýní, na východě zatím předběžná data ukazují na Krakovsko a směrem
na jihovýchod minimálně do severního Maďarska. Distribuční areál, kam byla roznášena tato surovina, se ukazuje být skutečně obrovský - s poloměrem minimálně kolem 500 kilometrů...“ (Přichystal, 2009). Pro Polabí lze o možné pravěké těžbě „zelenokamene“ uvažovat v okolí Libodřic,
kde je dnes koneckonců veliký amfibolitový lom.
Literatura:

Dvořák, F. (1926). Pohřebiště únětické kultury v Polepech u Kolína. Památky archeologické 35.
Jiráň, L. (Ed.). (2008). Archeologie pravěkých Čech 5, Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV
ČR.
Přichystal, Antonín. (2009). Zčeho vybrousit sekeru. Pořad Českého rozhlasu Sever. 18. března 2009.
On-line zdroj: http://www.rozhlas.cz/planetarium/archeologie/_zprava/650028
Turek, J. - Daněček, V. (2000). Únětické sekeromlaty se sedlovitým žlábkem v Čechách: Kamenné
symboly v době bronzu?. In: Pravěk NŘ 10. Praha, s. 251-260.
Martin Mejzr
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malé MASOPUSTNÍ ohlédnutí
aneb
kostýmy už nám uschly
V sobotu 22. března se uskutečnilo již druhé
konání masopustního veselí v Polepech. Kdo se
nakonec v husté chumelenici odvážil přijít, nelitoval. Kdo přišel a chtěl se bavit, toho určitě
nenechal chladným pan doktor (F. Hypeš) s milou sestřičkou (D. Ledvinovou) a jejich léky na
možné i nemožné (zvláště na nejcitlivější části
těla). Tahle dvojka nemohla nechat nikoho nerozesmátého. Dalšími maskami, jejichž kouzlu bylo těžké odolat byly např. svůdný myslivec
(L.Varhánková), všude přítomní fotografové
(V. a E. Liškovi), cizokrajná gejša (L. Kuncová)
a další a další masky.
Děkuji Líbě Šterberové (nevěstě), která to přes
značně ochabující síly některých z nás (myslím
mě), nevzdala a celý Masopust zorganizovala.
Stojí za tím hromada úsilí a času dát dohromady
všechny lidi a všechny nutné náležitosti.
Díky J. Kopecké (cikánce), která nám pomohla
z beznaděje a sehnala několik posil z řad „omladiny“ včetně šikovného medvěda (D. Truhláře
z Kolína), který se své funkce ujal „zodpovědně“
a únavou padl až v úplném závěru – v teplu Veberovy hospody.
Díky „přespolním“ medvědářovi (M. Štusovi),
Kecalovi (J. Chroustovi). První dva nás přijeli
podpořit už podruhé a zase byli skvělí. Novým
přespolním účastníkem byl císařský voják v podání P. Krále, který nám s citem a pevnou muškou zabil medvěda.
Pan a paní Čábelovi se svým kočárem jezdili
až do úplného promočení kabátů a obohacovali
masopustní veselí. Díky K. Čechovi za bezproblémovou dopravu občerstvení na kolečkách.
Díky kapele pana Košaty, která to s námi
všechno celý den „vydržela“ a hrála do posledního dechu. Kapele slibuji, že příště už konečně
přinesu na zahřátí obyčejný Fernet bez citrusů
řečený Drsňák, jelikož jsem na to zase letos zapomněla.
Zpracovalo:
Výtvarné studio ŠVARC, Polepy
www.svarcstudio.cz

Omluvu přijměte za to, že letos nebyl původně avizovaný guláš, jelikož se na poslední chvíli
přihodily neočekávané okolnosti, za nichž pro
nás bylo jednodušší nahradit guláš jiným občerstvením.
A samozřejmě díky zastupitelům obce Polepy
(včetně tajemné jeptišky a „kočičího komanda“),
bez jejichž podpory by akce býti nemohla.
Na závěr patří velké poděkování těm, kteří
nám neváhali otevřít dveře a přivítali nás s úsměvem na tváři, protože jsme měli komu zahrát,
když už jsme se rozhodli v tom nečase vyjít do
ulic. Neumím si představit smutnější masopust
než ten, kdy by před námi zůstali dveře zavřené.
Díky všem ostatním, kteří se tím či oním způsobem zúčastnili a nenechali nás v tom.
Pavla Brožková (ženich)
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Polepský fotbal
Zatímco muži již vstoupili do své soutěže vítězstvím 3:0 (1:0) nad Červenými Pečkami v Kolíně
na umělé trávě, žákům zbývá do startu soutěže ještě několik týdnů.

SOUTĚŽNÍ PROGRAM žáků
6. 4.
13. 4.
20. 4.
5. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.

10:15
14:30
10:15
15:00
10:15
15:00
10:15
15:00
10:15
15:00

Polepy
Konárovice
Polepy
Velký Osek
Polepy
Ovčáry
Polepy
Krakovany
Polepy
Žiželice

Radovesnice
Polepy
Týnec nad Labem
Polepy
Volárna
Polepy
Štítary
Polepy
Červené Pečky
Polepy
Olda Chroust

Jitka Zajíčková se narodila r. 1976 v Kolíně.
Malování a výtvarná tvorba jí provází
od dětství, v profesním životě se tyto
sklony prolnuly s láskou ke knihám,
zejména dětským.
Pracovala jako lektorka předškolního
vzdělávání, zabývá se problematikou
dětského čtenářství. V rámci projektu
na podporu dětského čtenářství Pohádky
pro společné čtení vypracovala metodický
postup pro Pohádkovou kreativní dílnu,
kterou bude prezentovat na letošním veletrhu Svět knihy. Ilustruje pohádkové sešity
upravené pro potřeby dětí s dyslexií.
Je zapojena do projektu na podporu
předčasně narozených dětí o.s. Nedoklubko, kde ilustruje Pohádky pro kulíšky. Jako
ilustrátorka přispívá do nekomerčního
časopisu Klobouk na pařezu, pro časopis
Babybook tvoří kreativní rubriku s návody
na vyrábění pro děti, spolupracuje jako
redaktorka s několika weby pro děti a rodiče. Má ráda vůni papíru a čerstvě ořezaných tužek, stopu barvy na čistém papíře.
Obdivuje krásu maličkostí a oživuje
zdánlivě nepotřebné. Její recyklované
šperky z plastů byly k vidění např.
v Moravském zemském muzeu v Brně.

