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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Ani v tomto vydání nebudete ušetřeni mého úvodního slova.
Paní zima se svými krutými mrazy, doufáme, již ztratila svou moc nad naší krajinou a sluneční
dny nám přinášejí nejen trochu tepla, ale i lepší náladu. Možná trochu smutní děti, že jim roztál
led na rybníce, ale většina z nás si jistě říká, že už se na jaro těší. Jistě už také obcházíte okolo
zahrádek a přemýšlíte, co na nich letos budete pěstovat.
Ani mně nedává nadcházející jaro pokoj a přemýšlím, jak zase trošku naši vesničku vylepšit.
Na jaře vysázíme nové záhony v ulici Dlouhá, stejně tak v ulici Severní. Ale o této akci, podpořené dotací z Programu rozvoje venkova, už jsem psal.
V loňském roce jsme také vedli jednání ohledně zklidnění dopravy na průjezdní komunikaci.
Po kratší odmlce se k tomuto problému vracíme a jednáme s projektantem o možných opatřeních. Jakmile budeme mít nějaké konkrétní návrhy, určitě se o nich dozvíte.
O projektu ozelenění průtahu se dozvíte na jiném místě těchto listů.
A co Vébrova restaurace? Je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci všech tří budov,
ovšem vzhledem k poměrně vysokým nákladům na rekonstrukci celého areálu jsme Středočeský
kraj požádali o dotaci pouze na rekonstrukci budovy restaurace. Pro stejnou budovu žádáme
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o dotaci na zateplení, tedy pokud uspějeme, nebude obecní rozpočet zatížen až tak velkou
částkou. Pokud neuspějeme, bude na zastupitelích, zda se rozhodnou rekonstrukci zaplatit jen
z prostředků obce, nebo počkají na další dotační tituly.
Hned na jaře budou pokračovat práce na cyklotrasách v mikroregionu Pod Vysokou, tento
projekt je podpořen částkou 350.000,- Kč od TPCA.
Rád bych kdyby se nám podařilo opravit horní splav a do rybníku napouštět víc vody, upravíme začátek polní cesty ke hlubokodolské vlakové zastávce, věřím, že se nám podaří opravit
i další cesty mezi poli tak, abychom při procházkách objevovali nová místa v okolí naší obce.
Prostě se zase budeme snažit Vám všem život v naší obci zpříjemnit a zpestřit.
Stejně jako v předchozích „listech“ Vám všem přeji hlavně pevné zdraví, pohodu, klid
a radost ze života.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ Zasedání obecního zastupitelstva se koná 12. března 2012.
▶ Bude provedeno posouzení stavu a provozní bezpečnosti lip před kapličkou
a u Vébrovy restaurace.
▶ Občané Polep předložili OZ požadavek na zajištění bezpečnosti dopravy v obci Polepy,
vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku týkající se odboru dopravy MěU Kolín,
bude petice postoupena se žádostí o sdělení dalších kroků.
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▶ 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

Kulturní a sportovní akce
Přijďte rozšířit řady cvičenek, zhubnete a uděláte něco pro své zdraví.
Pravidelná cvičení - kdy a co se cvičí?
Úterý od 17.00 - cvičení na RHB míčích ve spolkové místnosti
Úterý od 18.00 - formování postavy ve Fitku vedle hospodyÚterý od 19.00 - Power Joga ve Fitku vedle hospody
Středa od 19.00 - Zumba ve Fitku vedle hospody

Tvořivé velikonoční perníkové odpoledne
V sobotu 24. března přijďte na velikonoční tvoření do ﬁtka vedle hospody.
Od 14ti hodin zde bude probíhat zdobení velikonočních
perníčků pod vedením perníkářky Elišky Josifové. Pletení
košíků předvede pan Miroslav Špinka, malovaní kraslic povede paní Milena Švarcová. Nezapomeneme ani na pletení
pomlázek s panem Josefem Švarcem a na papírové tvoření
pro děti.
Bude i prodejní výstava výrobků od „kluků ze Zvonečku“
a jarních kytiček z květinářství paní Petry Abrahamové. Při
této akci bude probíhat i výstavka výrobků šikovných děvčat
ze čtenářského kroužku.
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Nákupní zájezd do polska - Kudowa Zdroj
Letošní jarní nákupní zájezd se uskuteční v sobotu 21. dubna, odjezd bude v 7 hodin
z autobusové otočky návrat je plánován do 16ti hodin. Cena za autobus je pro polepské
100,- Kč pro cizí 150,-Kč. Prosím o včasné nahlášení. Info: E. Mačková 604 987 341.
Evža Mačková

Vycházka pro seniory
Končí měsíc únor a vládne nám, zatím jak se patří, zima. Blíží se však období jara, začíná
půst, předvelikonoční očista těla i duše. A k tomu určitě napomůžou i procházky přírodou.
Zmobilizujme všechny síly a pojďme společně uvítat jaro ve čtvrtek 22. března. Sraz bude
ve 14 hodin u hasičárny a podle počasí se rozhodneme, kterým směrem se vydáme. Určitě si
po dlouhé zimě budeme mít co povídat.
Zvu vás s velkým časovým předstihem, tak si poznamenejte datum do kalendáře!
Doufám, že se sejdeme alespoň v takovém počtu jako v minulém roce.
Marie Čábelová

Ozelenění průtahu obce Polepy
Projektanti zahradní a krajinářské architektury z Kutné Hory www. ﬁalovaveverka. cz
předložili návrh projektu na ozelenění průtahu obce Polepy. Návrh je vyvěšen na webových
stránkách obce a v obecních vývěskách. Prosíme občany o vyjádření a připomínkování tohoto
návrhu, abychom mohli dále v záměru ozelenění průtahu obce pokračovat.

Velikonoce s muzikou
Vážení sousedé, sice to zatím nevypadá, ale svátky jara se rychle blíží.
Na velikonoční pondělí 9. dubna jsme si proto pro vás připravili veselou Velikonoční pomlázku s muzikou.
Začínáme v 8 hodin u obecního úřadu a projdeme postupně celou vesnicí, zahrajeme písničku na přání a vyšloháme babičky, maminky i slečny.
Pojďte si s námi užít Velikonoce!
Za Přátele polepského údolí, o.s.
Líba Šterberová

Hodina Země v Polepech
V sobotu 31. března 2012 ve 20:30 hodin zhasneme na hodinu veřejné osvětlení.
Hodina Země je každoroční událost pořádaná WWF, v níž se lidé, města, obce a ﬁrmy společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení,
štítu ﬁrmy nebo ve vlastním obýváku.
Hodina Země představuje pro každého jedinečnou příležitost, jak udělat něco pozitivního
pro životní prostředí.
www.hodinazeme.cz
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Výtvarné studio ŠVARC, Polepy
www.svarcstudio.cz

Polepská knihovna
Jarní prodejní velikonoční výstavka
Druhou adventní sobotu uspořádala polepská knihovna prodejní výstavku výrobků našeho
kroužku. I přes velice malou účast polepských občanů činil výtěžek 1000,- Kč, který byl věnován Psímu útulku v Kolíně. Velice mě mrzí neúčast našich zastupitelů, přestože naše knihovna je zřizována právě Obecním úřadem. Všem občanům, kteří nás přišli podpořit chci ještě
jednou moc poděkovat a zároveň pozvat na jarní prodejní výstavku, která se bude konat 24.
března od 14 hodin ve ﬁtku vedle hospody.
Radka Chroustová

Akce polepské hospody
Od 28. února, až do konce roku začíná v naší hospodě tzv.

CESTA PIVNÍCH ZNALCŮ
kdy každých čtrnáct dní bude o Vaši přízeň bojovat jiný pivovar se Svým pivem Speciál.
Začínáme v úterý osmnáctistupňovým pivem Jihavský Grand.
Přijďte ochutnat tuto jedinečnou nabídku.

Polepští hospodští Dušan s Lídou.

Střípky z polepské historie
...Jak bylo nakousnuto minule v trochu zjednodušené podobě, předpokládá se, že rozvinutá únětická společnost byla vlastně takovým mechanismem kontroly
bohatství, které bylo svázáno s využitím, zpracováním
a distribucí bronzu. Proces, který vykulminoval v Čechách v podobě únětické kultury, byl završením předchozího eneolitického vývoje – to už bylo také uvedeno.
A to lze pozorovat i v zrcadle faktorů, které člověk neřídí
a jen stěží ovlivňuje. Prvními a posledními věcmi, které
vždy určovaly pobyt člověka na Zemi, jsou totiž klima
a počasí. Nic na jejich nepodchytitelnosti nemohou
změnit ani kouzelná zaříkávadla typu: Poručíme větru,
dešti! Stejně je to i s různými geologickými a přírodními silami jako jsou zemětřesení, výbuchy sopek či povodně. Pěkným příkladem z nedávné doby je výbuch
islandské sopky Eyjafjallajökull, kdy letecké společnosti,
zoufající nad prodělanými miliardami dolarů, chtěly téměř žalovat Island za to, že si „nepohlídal“ vlastní sopku.
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V období před čtyřmi tisíci lety vládlo ve střední Evropě klimatické období tzv. epiatlantiku. Trvalo zhruba
mezi lety 4000-1250 př.n.l. a vyznačovalo se letními teplotami v průměru o 1-2°C vyššími než dnes a poměrně
ostrými výkyvy ve střídání suchých a deštivých lét (Matoušek, 2010). Ze způsobu využívání krajiny, z dokladů
intenzity a hustoty pravěkého osídlení se usuzuje, že viklavé klima pozdního eneolitu a počátku únětické doby
(2600-2100 př.n.l.) nebylo pro tehdejší obyvatele příliš
příznivé. To se začalo měnit až někdy kolem 2000 př.n.l.,
což je také počátek klasického období vyspělé únětické kultury. Lze to demonstrovat i na rostoucí četnosti
bronzových předmětů (Bouzek, 2011). V nížinách tehdy
převažovaly porosty listnatých lesů - největší druhové zastoupení měly dub, buk a habr. I vzhledem k teplejšímu
klimatu byla horní hranice lesa o 200 m výše než dnes. Obecně se dotvářel vegetační pokryv, který
v místních polohách přetrval prakticky až do moderní doby. Připočteme-li k tomu, že počátek zemědělské činnosti a přetváření krajiny s ní spojené sahá ještě o další tři tisíciletí zpět (začátek tzv. neolitu
v Čechách je okolo r. 5500 př.n.l. - okolí Kolína patří pak k vůbec nejstarším zemědělským oblastem
Čech), lze si s trochou fantazie představit, že krajina mohla mít podobnou vizáž jako před mohutným
nástupem industrializace v 19. století – rozsáhlá pole, louky, pastviny spásané dobytkem; postupně
vymýcené a „zkulturněné“ lesy, lomy na kámen a jiné nerosty a dokonce snad i existence prvních cest
– jsou totiž známy nálezy diskovitých kol vozů ještě o 500 let starší než je počátek únětické kultury;
a kde je vůz, musely být i udržované a sjízdné „silnice“ (Matoušek, 2003).
Islandská sopka sice nadělala slušnou ekonomickou paseku, ale v porovnání s některými historickými výbuchy, které známe nebo které můžeme rekonstruovat, byla absolutně ničím. Např. exploze
supervulkánu Toba na Sumatře, před pětasedmdesáti tisíci lety, která je prostřednictvím ledovcových
vrtů nebo půdních rozborů zaznamenatelná na každém místě planety, měla mít podle některých hypotéz dokonce za následek redukování veškeré lidské populace na Zemi na pouhých několik tisícovek
jedinců (viz obr. - Behringer, 2010).
Jiný výbuch, přibližně r. 1630 př.n.l., na ostrově Théra v egejské oblasti měl fatální vliv na kulturní
a civilizační vývoj tehdejší doby. Erupce sopky, jejíž síla je odhadována na 160 000 násobek bomby svržené na Hirošimu, doslova vyhodila celý ostrov do povětří a s ním i místní ostrovní civilizaci. Vzniklo zde souostroví (dnes nazývané Santorini), které je pro mnoho dnešních hledačů bájné
Platónovi Atlantidy žhavým kandidátem na prvenství. Vyvržený popel, zemětřesení a vlny tsunami
zdecimovaly vyspělou Mínojskou kulturu na ostrově Kréta, který se nachází asi 120 km jižně. Údajně
se katastrofální události otiskly také do některých biblických příběhů ve Starém zákoně (Wikipedia.cz,
heslo: Théra). Sedimentární nálezy pak dokazují přítomnost thérského popílku i v Americe. Uvědomíme-li si, že mračna dýmu a popele zakryla značnou část planety třeba i na několik let, snížil se výrazně
sluneční svit, nastalo ochlazení (tzv. sopečná zima), několik let se neurodilo, což mělo přirozeně za
následek hladomory; není pak divu, že úpadek a zánik únětické kultury, někdy mezi lety 1600/1500
př.n.l., je přisuzován výše zmíněným událostem (Matoušek, 2003). (Pokračování příště)
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BOUZEK, Jan. Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha : Triton, 2011, 173 s.
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