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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V prvním letošním „Slovu starosty“ bych se rád zmínil nejen o přípravách továrny STACHEMA v cihelně v Červených Pečkách, ale také si nemohu odpustit trochu mentorování, spíše však
zveřejnění povzdechů našich sousedů, se kterými jsem se během zimy potkal.
V rámci přípravy továrny STACHEMA v Červených Pečkách byl ukončen proces posuzování
vlivu připravované továrny na životní prostředí. My jsme se snažili najít argumenty, díky kterým
by se nám podařilo zabránit průjezdu nákladní dopravy související s touto továrnou. Bohužel,
Krajský úřad Středočeského kraje vydal souhlasné stanovisko, v němž alespoň uložil několik
podmínek, které z jeho pohledu sníží negativní vliv nákladní dopravy na život v naší obci. Dále
uložil výsadbu stromů po obvodu celého areálu, výsadba by měla zakrýt nevzhledná skladovací
sila a tím snížit negativní vliv továrny na okolní krajinu.
Všechny podmínky jsou však stanoveny poměrně obecně, takže investor má možnost tyto
podmínky obejít, případně si je zmírnit. Prostě opět zvítězil ekonomický záměr nad snahou
o ochranu příznivých životních podmínek. Proti souhlasnému stanovisku Středočeského krajského úřadu není možnost odvolání. Každopádně naše úsilí neskončilo a budeme se o ochranu
zájmů našich spoluobčanů snažit v rámci územního a posléze i stavebního řízení.
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

V poslední době jsem se potkal s některými našimi sousedy, většinou již pamětníky, kteří si
posteskli, že soužití na vsi již není to, co bývalo. Lidé se potkávali nejen na ulici a v obchodě,
ale přišli na tancovačku, zašli na „pivko“ do hospody, možná že se potkávali i díky dnes odsuzovaným „akcím Z“. Každopádně k sobě měli blíž, sdělovali si své radosti i strasti a možná
i proto se při potkávání zdravili.
A právě onen projev vzájemné úcty a slušnosti mnoha lidem schází. I mně připadá nepřirozené, že se v našich ulicích potkávají lidé a jsou schopni projít okolo sebe bez pozdravení.
Vždyť přeci vyslovit „dobrý den“ nás nestojí vůbec nic. A když k němu přidáme třeba i úsměv,
možná že tomu, komu patří, zlepšíme náladu a rozsvítíme sluníčko v duši... :-)
Každý máme své starosti a ne vždy jsme v dobrém rozmaru, ale pojďme zkusit si navzájem
pomoci.
K tomu Vám všem přeji hodně sil a stále dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V lednu slaví:

pan Jindřich HOLEČEK
pan Josef TOŠKA

89. narozeniny
83. narozeniny

Pánům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let.
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Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ Rozpis termínů zasedání obecního zastupitelstva v roce 2012:
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

9. 1. 2012
6. 2. 2012
5. 3. 2012
2. 4. 2012
7. 5. 2012
4. 6. 2012
--------3. 9. 2012
1. 10. 2012
5. 11. 2012
3. 12. 2012

příští zasedání

▶ Od 1. března je možné platit poplatky na rok 2012. Platbu můžete provést:
1. V hotovosti v době úředních hodin u paní účetní na OÚ v Polepech
2. Bankovním příkazem na účet obce Polepy: 9720 - 151/0100
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:

450, - Kč
500,- Kč
50,- Kč

1 osoba za komunální odpad
ČOV
Pes
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Kulturní a sportovní akce
Pravidelná cvičení
Úterý od 17.00 - cvičení na RHB míčích ve spolkové místnosti
Úterý od 19.00 - Power Joga ve Fitku vedle hospody
Středa od 19.00 - Zumba ve Fitku vedle hospody

Další nabídka cvičení
V úterý 7. února se od 18 hodin uskuteční ukázková hodina posilovacích cviků na formování
postavy. Cvičení povede cvičitelka Hana Pospíšilová. Přijďte si zdarma protáhnout tělo do ﬁtka vedle
hospody. Pokud bude o cvičení zájem, bude dále pokračovat pravidelně v čase, na kterém se většina
zájemců dohodne.

Cestování po Nepálu
Setkání s cestovateli se uskuteční v sobotu 4. února od 17 hodin v zadní části polepské hospody.
Nepál byl ještě nedávno jediným hinduistickým královstvím na světě. Přijďte se s námi zaposlouchat do vyprávění o jeho krásách, kulturních památkách a exotické přírodě. Alespoň na chvíli budete
moci díky poutavým příběhům cestovatelů nahlédnout do života národů na úpatí Himaláje. Prostřednictvím fotograﬁí budete vnímat nesmírnou rozmanitost této vzdálené a zajímavé země.
Vyprávět a zavzpomínat si s vámi přijede cestovatel Vratislav Janata s manželkou Lenkou z Ústí
nad Labem, pro které je Nepál již dlouho zemí zaslíbenou.
Nepál je oﬁciálně Federativní demokratická republika Nepál, je to vnitrozemský stát v Jižní Asii
ve střední části Himálaje. Na severu hraničí s Čínskou lidovou republikou a na jihu, východě i západě s Indií. Má rozlohu 147,181 km2 a necelých 30 milionů obyvatel. Hlavním a největším městem
je Káthmándú. Nejvyšší horou Nepálu je Mount Everest, který je zároveň nejvyšší horou světa.
Úředním jazykem je nepálština a převažujícím náboženstvím hinduismus.

Jede se na hory ! ! !
18. února 2012 se pojede lyžovat na Paseky - www.paseky.cz
Odjezd v 7.00 hod. z autobusové otočky v Polepech, návrat do 18 hodin.
Cena za autobus: dospělí z Polep 100,- Kč, cizí dospělí 150,- Kč, děti 100,- Kč (vybírá se v autobuse)
Skipass na den - každý si hradí sám: dospělí 440,- Kč,
dítě 4 – 13 let 310,- Kč
Info a závazné přihlášky u pana Jiřího Krále - tel: 606 159 439
Hlaste se do neděle 12. 2. 2012 (při malém zájmu se nepojede).
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Přehled kulturních a sportovních akcí na I. pololetí 2012

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tvořivé velikonoční perníkové odpoledne – 24. března
Velikonoční koledování s muzikou – 9. dubna
Setkání seniorů – 12. dubna
Nákupní Polsko – 21. dubna
Rej čarodějnic – 30. dubna
Ženy v pohybu III – 12. května
Den matek – 13. května
Rodinná olympiáda – 19. května
Den dětí – letní karneval pod hvězdami – 9. června
Třetí polepské kolovětrání – 24. června
Stanování u rybníka – červen (dle počasí)
Výlet pro důchodce – květen nebo červen

Připravujte se na polepské posvícení ve western stylu - 15. 9. 2012.

Malá polepská statistika
Nejstarší občankou Polep je paní Anna Skokanová, která letos oslaví 88. narozeniny.
Mezi muži je nejstarší pan Jindřich Holeček, v lednu oslavil 89. narozeniny.
V současné době žije v Polepech celkem 16 občanů starších 80-ti let.
V roce 2011 se narodilo 6 malých polepáčků, 5 chlapců a 1 holčička.
Tři spoluobčané loni zemřeli.
Celkem v obci žije 614 obyvatel.

Evža Mačková

Polepská knihovna
statistika za rok 2011
K poslednímu kalendářnímu dni minulého roku bylo v polepské knihovně zaevidováno 3579 knih,
z toho 522 ks naučné literatury a 3057 ks krásné literatury. V minulém roce navštívilo naši knihovnu
celkem 548 čtenářů. Bylo vypůjčeno 700 knih, z toho 433 krásné literatury pro dospělé, 81 naučné
literatury pro dospělé, 150 krásné literatury dětské a 36 naučné literatury dětské.
Celkem přibylo do naší knihovny 70 nových knih.
Tak jako v předchozím období fungovalo v knihovně i zapůjčení souborů knih/jejich výměna
s knihovnou v Kutné Hoře a s obecní knihovnou ve Štítarech. Z Kutné Hory byly půjčeny dva soubory
o 150 knihách a ze štítarské knihovny jeden soubor o celkovém počtu 50 knih.
Naše webové stránky knihovny loni navštívilo 2737 návštěvníků. Do elektronického katalogu
knihovny bylo evidováno 87 vstupů. Dětský čtenářský kroužek, který má zatím pouze tři členky, funguje pravidelně dvakrát do měsíce od ledna 2011.
Radka Chroustová

Výtvarné studio ŠVARC, Polepy
www.svarcstudio.cz
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Střípky z polepské historie
... Únětická kultura trvala podle nejnovějších datačních metod, zhruba mezi lety 2200-1600 př.n.l. Časově se na našem území (a to zejména
v Čechách) kryje s prakticky celým trváním starší doby bronzové. Název
„únětická kultura“ je užíván už od r.1892 díky lékaři a amatérskému archeologovi, Čeňku Rýznerovi (viz obr.), který r.1880 publikoval článek o svém
nálezu pohřebiště na Holém vrchu u Únětic u Prahy. Typologicky podobné
nálezy keramiky, šperků a „skrčeneckých“ hrobů se následně začaly objevovat nejen v Čechách, ale i v Německu, Rakousku či jihozápadním Polsku.
A jelikož je dr.Rýzner jako první nazval, a publikoval, jako „typ únětický“,
používá se pojem únětická kultura pro celý kulturní komplex ve střední Evropě starší doby bronzové do současnosti – v německy psané literatuře pod
názvem „Aunjetitz“ (Matoušek, 2003).
Obecnější a známé rozvržení lidského dávnověku na tři etapy: dobu kamennou, bronzovou a železnou, navrhl už r.1836 Dán Christian Thompsen. Toto pojetí se i přes časté otřásání a zpochybňování
udrželo až dodnes, a to především díky jeho zjednodušujícímu významu a přehlednosti. Při dalším
pokroku vědomostí však archeologie toto schéma rozsekala na mnohem menší dílky a dílečky. Konkrétně doba bronzová (2200-800 př.n.l) je tak dnes rozdělena na starší, střední, mladší a pozdní; třeba
i s více kulturními okruhy v jedné době (kulturním okruhem se myslí soubor nálezů - např.keramiky,
hrobů, šperků, zbraní, obydlí – s časoprostorovou podobností). Ostré rozdělení „kámen, bronz, železo“ rovněž nahlodává i jistá provázanost s dobou minulou – únětická kultura navazuje na předchozí
období tzv.eneolitu velmi pozvolna a hranici mezi nimi nelze nějak striktně vytyčit. Třeba samotné
užití bronzu jako hlavního vymezení přechodu do „pokročilejší“ éry je problematické, protože v eneolitu střední Evropy byla metalurgie kovů a jejich zpracování už známo – zlato, měď a tzv.přírodní
bronzy (měď s přirozenou příměsí antimonu či arsenu) se užívaly k ozdobným, kultovním i praktickým účelům (např.sošky hovězího dobytka z Polska, v Čechách pak náušnice či dýky podobné dýkám
z nejstarších vrstev Tróje) (Jiráň, 2008; Bouzek, 2011).
Masové využití bronzu ale přišlo až s dobou únětickou. Předpokládá se, že příčina této změny,
která sahá opět do předcházejícího období - eneolitu, a která měla nesmírný společenský dopad, je
ve vynalezení zápřahu dobytka a jeho využití při orbě (doklady jsou opět roztříštěné – od nalezených lebek dobytka se zdeformovanými rohy jako stopami po zápřahu, přes dřevěná rádla, až po výše
zmíněné sošky z Polska). Tato zdánlivá banalita měla umocněný účinek a vyvolala postupný řetězec
změn – uvolnění lidské síly, intenzivnější pěstování a tím i větší výnosy, populační růst a společenský
a kulturní rozvoj obecně. Právě „přebytek“ lidské síly měl být nasměrován i do těžby kovů, rozvoje
metalurgie a obchodu s hotovými výrobky. Růst bohatství a potřeby organizace celého „podniku“ měl
za následek zrod společenské elity – prvních boháčů, kteří se odlišovali od ostatních svými honosnými
sídly a všeobecným životem v luxusu. Únětická kultura tak byla zřejmě první kulturou na území Čech,
která se rozvinula z lokálního zemědělského (eneolitického) základu až do velkého společensky hierarchizovaného útvaru, který můžeme klidně nazvat „středoevropskou říší“, jejíž centrum bylo někde
ve středních Čechách. (Matoušek, 2003). (Pokračování příště.)
Pro úplnost jsem připojil i bibliograﬁi a zdroje, z kterých bych chtěl vypíchnout hlavně poslední
knihu. Společný počin „Spolku pro obnovu únětické kultury“ pojednává nejen o pravěké únětické
kultuře, ale je i zajímavou ilustrací spolkové činnosti a kulturního a společenského života v obci.
BOUZEK, Jan. Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha : Triton, 2011, 173 s.
JIRÁŇ, Luboš; et al. Archeologie pravěkých Čech 5, Doba bronzová. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2008, 265 s.
MATOUŠEK, Václav; et al. Únětická kultura : netradiční vhled do naší vzdálené historie i blízké současnosti.
Únětice: spolek pro obnovu únětické kultury, 2003, 117 s.

Martin Mejzr

