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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
únorového jednání obecního zastupitelstva se kromě jiných zúčastnil i předseda
Občanského sdružení Kolínsko a požádal zastupitele o podporu iniciativy Občanského
sdružení Kolínsko, mající za cíl snížení počtu vzletů letadel a omezení provozní doby
letiště, aby obyvatelé v jeho okolí mohli svůj volný čas trávit nerušeně a v klidu. To, že
svými argumenty a představením dosavadních aktivit nepřesvědčil většinu zastupitelů a
nezískal podporu obecního zastupitelstva je věc jedna. Na druhou stranu jsem si opět
uvědomil, že nejen letiště Kolín je příčinou poměrně vysoké hlukové zátěže nás všech.
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:30 – 20:30 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@volny.cz

Obtěžuje nás provoz na průjezdní komunikaci, nezanedbatelný je hluk z vojenských
letadel, na severní straně obce nás bude rušit hluk z dopravy po obchvatu Kolína. A
k tomu jsme schopni sami sobě zpestřit víkendy sekáním trávy, řezáním dřeva a dalšími
aktivitami při zvelebování našich majetků. Samozřejmě, na manuální práci okolo našich
domů nám většinou nezbývá jiný čas než o víkendu. Ale víkend má vlastně dva a půl
dne a snad by se nám mohlo podařit alespoň jeden z nich nepracovat s hlučnými stroji.
Vzpomínám si, že v dobách mého „počátečního nadšení“ jsem do Polepských listů
napsal výzvu (nebo prosbu), abychom se o „den klidu“ pokusili. A nám se to podařilo.
Tu sezónu jsme doopravdy
sekali trávu jindy než v neděli,
dřevo na zimu jsme také řezali
jindy. Jestliže jsme se k sobě
před několika lety dokázali
chovat ohleduplně, pojďme se
o totéž pokusit i letos.
Pojďme se pokusit o dodržování klidu v neděli. Nemáme
samozřejmě právo vydávat
obecně závaznou vyhlášku,
která by toto pravidlo nařídila,
můžeme se však navzájem
poprosit a doufat, že tato
prosba bude vyslyšena.
Píšu-li o vzájemném soužití, napadá mne ještě pár dalších postřehů. Pejskaři se již
většinou naučili využívat na produkty jejich mazlíků sáčky (ať již vlastní, nebo obecní,
papírové), přesto se občas podaří do nějakého zapomenutého hovínka šlápnout, nebo do
něj vjet sekačkou. A nemůžeme to svádět jen na přespolní. Tedy i tady bych chtěl
„zapomnětlivé“ majitele psů poprosit o větší ohleduplnost.
Totéž se týká i kuřáků. Věřím, že závislost na nikotinu je nezáviděníhodná a drahá, ale
na druhou stranu „vajgl“, efektně odcvrknutý např. ze dveří autobusu, nepomůže zvýšit
společenskou prestiž kuřáka. Spíše si myslím, že v naší vesnici se toto umění setká
s opačnou reakcí. Tedy i zde prosím kuřáky, aby si uvědomili, že jejich nedopalek musí
někdo uklidit a že toho „někoho“ musíme zaplatit z obecní pokladny.
Předminulý týden nás příroda trošku poškádlila a tvářila se, jako že už je tady jaro a mne
už zase napadaly standardní jarní práce. Úklid chodníků, zametání silnic, posbírání
odpadků po celé zimě… Jako každý rok, tak i letos, bych Vás rád poprosil o pomoc při
zametení chodníků. Předpokládám, že v dubnu bude probíhat strojní čištění silnic
(termín včas oznámíme), a že předtím zvládneme zamést chodníky. Děkuji tedy předem
Vám všem, kteří pomůžete, aby naše vesnice byla stále hezká a lidé k nám přijíždějící
nás mohli pochválit i letos. S přáním brzkého jara a pevného zdraví
Váš starosta Rostislav Vodička
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Blahopřejeme našim spoluobčanům
V březnu slaví
paní Emílie Lázňovská 87. narozeniny,
pan Milan Guštar 75. narozeniny,
pan Tomáš Vedral 75. narozeniny
a pan Josef Šanc 70. narozeniny.
Přejeme jubilantům vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Poděkování
Děkujeme paní Blance Šmídové za sponzorský peněžitý dar v hodnotě 500 Kč a panu
Václavu Liškovi za obdobný dar v částce 1 000 Kč. Peníze byly použity mimo jiné i na
nákup tomboly pro dětský karneval.

Informace Obecního úřadu Polepy
Vztahy TJ Polepy versus Obec
Během uplynulého měsíce byla zástupci obce a zástupci fotbalového klubu sepsána
dohoda o pravidlech, právech a povinnostech týkajících se užívání nových kabin, které
vyrostly vedle polepského fotbalového hřiště. Samotná smlouva o pronájmu kabin bude
podepsána během několika dní. Zároveň obec tuto stavbu i její vnitřní vybavení pojistí
proti škodám a vandalismu.
Recipročně fotbalisté prosí všechny naše spoluobčany, kteří chodí venčit své čtyřnohé
miláčky, aby je nevodili na hrací plochu hřiště. Jednak se někteří chovají bezohledně – to
když po svém psím kamarádovi neuklízejí psí exkrementy a jednak je v současné době
terén hřiště poměrně měkký v důsledku tajícího sněhu.
Jarní úklid
Zanedlouho začnou zahrádkáři prořezávat stromy a další zeleň. Pro
ekologickou likvidaci ořezaných větví můžete využít zapůjčení
obecního štěpkovače. Ten je možné použít do tloušťky větví
přibližně 5 cm v průměru. Pokud odpad přesáhne daný průměr,
můžete podobně jako v minulých letech odvézt na místo za
Dostálovou zahradou, kde se pálí čarodějnice.
I letos na jaře budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový
odpad. V polovině dubna, přesně o víkendu 16. až 18. dubna bude kontejner stát na
křižovatce ulic Pašinecká, V Cihelně. V tomto termínu bude také u hasičské zbrojnice
odebírán nebezpečný odpad. Následující víkend, tj. od pátku 23. do neděle 25. dubna
bude kontejner přistaven pod řadovkami nad dětským hřištěm.
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! Travič koček a psů !
Bohužel jsme dostali informaci, že se po Polepech pohybuje
někdo, kdo tráví naše domácí mazlíčky – kočky a psy. Prosíme,
dávejte si větší pozor na své čtyřnohé kamarády, kde co požírají.
V případě, že máte podezření na otravu zvířete, neprodleně
navštivte veterinárního lékaře.
Nejsme první obcí, kde se objevil tento problém. Náš případ již
převzala Policie ČR. Vyzýváme všechny obyvatele Polep, aby,
když uvidí podezřelou osobu pohybovat se po obci, ihned kontaktoval policii, telefon je
158.
Děkujeme nešťastným majitelům, že informovali obecní úřad a ten mohl zahájit
informační kampaň pro ostatní obyvatele.
Společné předání cen vítězům soutěže Kam s ním?
Ve středu 24. února byly v polepské hospodě předány ceny a diplomy výhercům soutěže
s tématikou třídění odpadů Kam s ním?, která byla otiskována v Polepských listech
v průběhu minulého roku. Vítězové si kromě dělených odpadkových košů, které si sami
vybrali, odnesli také propagační předměty firmy EKO-KOM (například brašnu na
notebook, kalkulačku, čepici či flash disk). (Rád bych Ireně Kučerové moc poděkoval za
celoroční přípravu této soutěže – pozn. Vodička)
Jak ocenění, tak i zástupci obce (Vodička, Kučerová) využili setkání k diskusi o dění
v obci, o problémech i radostech každodenního života. Na podnět diskutujících
momentálně prověřujeme možnosti třídění hliníku. Řešili jsme systém zasílání zpráv
s hlášením obecního rozhlasu do e-mailových schránek (budou prověřeny i jiné než
dosud používané technologie). Vyslechli jsme i stížnost na nedodržování jízdních řádů
linkových autobusů:
Nedodržování jízdních řádů linkových autobusů
Na základě informací o nedodržování jízdních řádů linkových autobusů – především
linky z Kutné Hory do Kolína, kdy odjezd z Polep byl dřívější i o více než 10 minut,
proběhlo jednání s ředitelem dopravy firmy provozující zmiňovanou linku. Pan ředitel
přislíbil sjednat nápravu. Řidič autobusu nemá právo odjet ze zastávky dříve, než mu
povoluje jízdní řád.
Proto Vy všichni, kteří využíváte k dopravě do Kolína linkových autobusů, dejte nám,
prosím, vědět případy, kdy nebyl jízdní řád opětovně dodržen. Pro tento účel, prosím,
doručte jízdenku dokumentující dřívější odjezd z Polep na OÚ. Z vytištěné jízdenky je
možné vyčíst datum a čas, kdy byla vystavena. Starosta bude znova urgovat nápravu u
dopravce.
P.S. I pan starosta si na vlastní kůži zažil, jak se dobíhá autobus, který má odjezd podle
jízdního řádu ve 14:24 a ve skutečnosti odjížděl z Polep už ve 14:18.
Náklady na akce
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Příspěvek občanskému sdružení Přátelé polepského údolí na Zimní olympiádu (17.1.) –
2 504 Kč.
3. čajovo-kávový dýchánek v polepské hospodě (10.2.) – občerstvení pro zúčastněné
448 Kč.
Zájezd na hory – vybráno od účastníků 3 400 Kč, náklady na autobus 6 540,- Kč rozdíl
hrazen z rozpočtu obce.
Karneval pro děti (7.3.)–zvukař 500 Kč, sladkosti a tombola 1 770,- Kč, na dobrovolném
vstupném vybráno 1 659 Kč.
Jednou větou ...
• Zastupitelstvo rozhodlo v souladu s novým zněním nového stavebního zákona
upravit stávající územní plán podle nových pravidel. Práce bude zadána ing. arch.
Tůmové, změnu pořídí MěÚ Kolín. Na úhradu nákladů spojených s pořízením
změny bude podána žádost o dotaci.
• Stavební komise oznamuje změnu termínů zasedání. Termín se přesouvá ze středy
na čtvrtek následující po zasedání zastupitelstva.
• Zastupitelstvo přijalo záměr vykoupit pozemky nad trasou budoucí kanalizace za
cenu 50 Kč/m2. Stejná nabídka platí i pro soukromé pozemky pod stávajícími
komunikacemi
• Zastupitelé byli seznámeni s výstavbou polní cesty v katastru Nebovid. Jedná se o
cestu od železniční zastávky na Hlubokém Dole směrem k Polepům.
• Firma AVE nás požádala o provedení statistiky – kolik nádob na odpad vlastní
každá rodina.
• Stále platí, že můžete uhrazovat poplatky za odvoz popelnic a poplatky ze psů na
OÚ v době úředních hodin administrativní pracovnice (viz. titulní strana).
Nezapomeňte, Vy, kterých se to týká, zaplatit také poplatky za čističku odpadních
vod (ČOV)- poplatek činí 500 Kč na osobu. Termín je do konce dubna.
• Podobně jako v minulých letech i letos můžete využít možnost zapůjčení obecní
multikáry (200 Kč na den plus úhrada nákladů na palivo) a štěpkovače (cena za
každou započatou hodinu s obsluhou je 50 Kč).
• S ohledem na zvyšující se účast mimopolepských občanů na akcích pořádaných
obcí a financovaných z prostředků obce, rozhodli zastupitelé po zvážení „pro“ i
„proti“ o zavedení jednotného symbolického vstupného na nákladnějších akcích
pořádaných obecním úřadem.
• Nezapomeňte, že až do konce října můžete posílat krajové recepty našich babiček
do podlipanské kuchařky. Odměnou vám bude jeden výtisk této kuchařky.
• Termíny svozu tříděného odpadu pro nejbližší období:
plasty – každý čtvrtek – 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4.
papír – ve středu v sudém týdnu – 24.3.,7.4.
sklo – v pátek – 2.4., 16.4.
nápojové kartony – ve čtvrtek - 18.3., 1.4.,15.4.
• Další veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat mimořádně ve středu 7. dubna
2010 v zasedací místnosti na OÚ v Polepech v obvyklém čase, a to od 19 hodin. S
programem budou zájemci seznámeni v hlášení obecního rozhlasu a na webových
stránkách obce.
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Výstava fotografií Petra Podhajského
Jak jste si mohli přečíst na titulní straně, bude se ve dnech 10., 11., 17. a 18. dubna 2010
ve spolkové místnosti na Obecním úřadě v Polepech konat výstava fotografií Petra
Podhajského. Bude mu 35 let a v Polepech bydlí od narození. Profesí je mechanik –
elektronik číslicových a řídících strojů. Je skromný, tichý a nenápadný, veškerý volný
čas mu zabírá jeho koníček, kterým je fotografování.
 Kdo, nebo co Tě přivedlo k fotografování?

V roce 2003 jsem jel se svou nynější manželkou navštívit Tatry. Na zapůjčený
kinofilmový kompakt jsem mimo jiné horské scenérie fotografoval i vodopády
Studeného potoka. Po návratu z dovolené barevné podání zhotovených fotografií
zmíněného potoka bylo odlišné od toho, jak jsem si je pamatoval. Od té doby jsem se o
„kresbu světlem“ začal více zajímat.
 Jak dlouho fotografuješ?
Začal jsem v roce 2004. Tehdy jsem podnikl své první fotografické výpravy. Zpočátku
zhruba jednou za dva měsíce, postupem času byly výpravy za fotografií častější. Zhruba
před dvěma lety to už bylo dvakrát do měsíce, v roce 2009 už i třikrát do jednoho týdne
.
 Pamatuješ se ještě na svou první fotku?
První fotografie, z období kdy jsem se cíleně tomuto koníčku začal věnovat, byla od
kokořínských rybníků. Samozřejmě se nepovedla .
 Co fotíš nejraději a proč? A naopak, co vůbec nefotíš?
Jako kluk jsem běhal pořád někde po lese, jezdil na vandry k řece Sázavě, s rodiči jsme
trávili dovolené především na horách. Proto tedy fotím krajinu. V tuto chvíli pouze
krajinu Česko - Saského Švýcarska a přilehlého okolí. Je to velmi podmanivá krajina
plná kaňonů, krásně čistých potoků a potůčků, vysokých skalních vyhlídek – zkrátka
opravdový ráj pro fotografa. „Zadní zemi“ navštěvuji od roku 2006.
Rád bych fotil například i reportáž, ale to „lidské hemžení“ je na mě moc rychlé.
 Stala se Ti při fotografování nějaká veselá nebo naopak nepříjemná
příhoda?
Na Šumavě mne honily krávy po louce .
Trošku nepříjemnou chvilku jsem zažil s Pavlem H. během nočního sestupu ze
Schrammstein, kde v jednom místě se cesta na úzké římse stáčí o 90° doleva. Já jsem
zahnul a pokračoval v cestě dál. Pavel nezahnul a šlápl bohužel do prázdna a spadnul.
Naštěstí to byly jen asi 3 až 4 metry a dole byl písek. Pavel hned hlásil, že je v pořádku,
ale na chvilku ve mně zatrnulo.
 S jakým fotoaparátem jsi začínal?
První zrcadlovkou v mé ruce byla taťkova Praktica. Ta ovšem již nebyla v dobrém
technickém stavu a proto jsem zanedlouho koupil kinofilmovou zrcadlovku Pentax
MZ5N. V roce 2007 jsem přešel k digitálu, konkrétně k modelu Pentax K10D. Tento
okamžik byl na mé cestě za „koukatelnou“ fotkou celkem důležitý. Digitální zrcadlovka
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mi umožňovala okamžitou kontrolu expozice snímané scény. Zároveň bylo možné udělat
spoustu zkušebních fotek v různých světelných situacích, aniž by mne to stálo jedinou
korunu. Konečně jsem se tedy naučil aspoň trošku fotit. Na počátku roku 2009 jsem se
vrátil k filmu, ale ne již ke kinofilmu, ale ke středoformátu.
 A čím fotografuješ
dnes?
Nyní používám dvě těla
Pentax 645N a 645NII.
Používám především diapozitivní filmy Fuji Velvia
a Provia. Z negativních
filmů je to Fuji Pro 160.
V lednu, tohoto roku, jsem
poprvé zakoupil klasické
černobílé filmy Fuji Acros
a Kodak TriX (Pan). Filmy
skenuji na profesionálním
skeneru Nikon Coolscan
8000 ED, zakoupený na
ebay v USA. Skeny upravuji na kalibrovaném monitoru EIZO CG222W. Fotografie nechávám zhotovovat na kalibrovaném minilabu v Praze, pro větší formáty
využívám profi laboratoř Fotonova Hronov. Díky tomuto „worflow“ již doma celkem
přesně vím, jak bude zhotovená fotografie vypadat.
 Dáváš přednost fotografiím, které jsou bez počítačových úprav nebo využíváš
softwarů pro jejich úpravu?
Softwary využívám, a to především pro úpravy kontrastu, jasu, vyjasnění stínů, barevné
korekce a doostření. V případě, že předlohou je diapozitiv, jsou úpravy celkem
jednoduché. Diapozitiv si dám na prosvětlovací pult a fotografii upravuji tak dlouho,
dokud není fotografie na monitoru co nejvíce podobná diapozitivu. Problém je při
„ladění“ skenů z negativu. To se musíte rozpomenout, jak to tam asi tehdy vypadalo a
podle toho upravovat. Občas vyretušuji nějakou větévku trčící do obrazu, jindy sloup
elektrického vedení. Nikdy bych se však nepustil do akcí, jako je např. „výměna oblohy“
apod. Takové zásahy jsou podle mne již nepřiměřené.
 Chápu, taky mi na některých fotografiích překáží dráty elektrického vedení a asi
nejsem sama . Kolik záběrů tak asi uděláš, než vznikne fotka, se kterou jsi
spokojený?
Nemám fotografii, se kterou bych byl spokojený . Mám několik fotografií, které se mi
líbí.
Celkem často se stává, že se vracím bez toho, aniž bych jedinkrát stisknul spoušť. Jestli
pojedu, nebo nepojedu fotit se samozřejmě řídí počasím. Nejednou se mi stalo, že večer
před odjezdem hlásí jasno, ve 2 hodiny ráno už jsem s mým fotokolegou Pavlem
Hujerem (www.hujerovi.cz) na místě. Jasno skutečně je a v údolích se válí krásné mlhy.
Najednou se ale zatáhne, začne pršet a foukat vítr… Mlha je za chvilku pryč, nebo se
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zvedne a není vidět víc než na pár metrů, „světlo“ není žádné…. To se otočíme a jedeme
domů. Přejedeme Prácheň, pomyslnou hranici Českého Švýcarska, počátek Českého
Středohoří. Tam je samozřejmě hezky, mlhy se válí nad rybníky… To je ale už asi 2
hodiny po východu slunce a nejlepší světlo je bohužel dávno pryč…
Takové ty skutečně krásné, řekl bych „extra“ podmínky, kdy vyjde úplně všechno - mlha
v té správné výšce, protrhaná oblačnost, světlo ze správného úhlu, vítr do 4 m/s navíc
vanoucího správným směrem, dobře vybrané místo, se trefí podle mne jednou za pár let.
Snad se s Pavlem dočkáme.
 Z kolika fotografií jsi vybíral pro výstavu, která se uskuteční v Polepech?
Řádově asi z 80 ti fotografií.
 Už jsi někde svoje fotografie vystavoval?
Nevystavoval. Nemyslím si totiž, že mé fotografie jsou nějak extra zajímavé. Tato akce
se uskuteční především díky manželce, která si pustila pusu na špacír . Možná to spíš
bylo tak, že si stěžovala, že manžel je neustále v trapu   . Musím však uznat, že
v tomto má tedy pravdu.
 Pokud by si někdo chtěl některou z Tvých fotografii koupit, bude to možné?
Ano. Prezentované fotografie budou na lesklém papíře, podlepeny kapa deskou
(fotografie nalepena na desku, která zamezí „vlnění“ fotografie v rámu), zalaminátovány
(povrchová ochrana fotografie) a vsazeny do černých rámů Nielsen. Jelikož takto
adjustované fotografie nemusí vyhovovat všem, bude možné si objednat fotografie,
přesně podle přání případného zákazníka. Zároveň bude možné si objednat pouze
samotnou fotografii.
 Co Ti koníček jménem fotografie vzal a co Ti dal?
Především je to velký žrout času, který bych mohl trávit více s rodinou. S Pavlem H.
často při čekání na rozbřesk to rozebíráme a zcela se shodujeme v tom, že toto je největší
mínus. A co mi dala – to si nechám pro sebe . Pozorný divák to snad pozná
z fotografií.
Na závěr bych rád upozornil, že součástí výstavy budou i fotografie profesionálního
fotografa Václava Sojky (www.vaclavsojka.cz), pracovníka Národního parku České
Švýcarsko (www.npcs.cz), držitele evropského ocenění QEP. Václav Sojka říká:
„Krajina je jako velká, krásná kniha psaná mnoha autory i
krajinou samotnou. Každý kámen, každý potůček, každý lístek
vypráví svým jazykem. Každá živá i neživá bytost v krajině ji vidí
jinak a vypráví o ní své příběhy po svém. Rozumíme jen velmi
málo. Zapomněli jsme většinu řečí, kterými mluví naše krajina a
její obyvatelé. Velmi rád listuji touto úžasnou knihou. Snažím se
vidět, slyšet, vnímat. Také není špatné třeba ochutnat. Nebo
pohladit. Snažím se zachytit krajinu a přírodu fotoaparátem.
Přeložit do lidské řeči to, co jsem vnímal svými nedokonalými
smysly.”
Výstavy (2003 -2006) - většinou s RNDr. Zdeňkem Patzeltem. (Karlovy Vary – Pupp,
Praha – Obecní dům, Most – přesunutý gotický kostel Nanebevzetí panny Marie, zámek
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Kozel u Plzně, Dům NP Saské Švýcarsko – Bad Schandau, Ústí nad Labem – muzeum,
atd.).
Publikace - Národní park České Švýcarsko (Patzelt &Sojka) – Nejkrásnější česká kniha
roku 2003 a Fotografická publikace roku 2004
- Lidové památky Českého Švýcarska (Belisová – Patzelt – Sojka)
- Národní park České Švýcarsko – katalog fotografií (Patzelt & Sojka)
- Mezolit Severních Čech (Svoboda – Patzelt – Sojka)
Účast v publikacích – např. Voda v České republice, učebnice, turistické průvodce,
mapy, skládačky, webové stránky atd. Kalendáře pro firmy (např. PVT), spoluúčast na
kalendářích pro NP České Švýcarsko, Canon.

Dopis ředitelky zařízení Zvoneček Bylany
k nově vznikajícímu chráněnému bydlení v Polepech
Vážení občané Polep,
protože se rychle blíží otevření chráněného bydlení Zvonečku Bylany ve Vaší krásné obci,
dovolte mých pár slov o faktech.
Zvoneček Bylany je poskytovatel pěti služeb, mezi nimi je i služba chráněného bydlení.
Jedno chráněné bydlení funguje už 3 roky v Bylanech a dovoluji si tvrdit velice úspěšně a
druhé, to ve Vaší obci, chceme otevřít 1.6. 2010.
V současné době probíhá v domečku u hřiště (mimo jiné jsem veliký příznivec fotbalu a
mám velkou radost, že spolu se „svými kluky“ budu mít možnost sledovat Vaše fotbalisty
tak zblízka) rekonstrukce.
Jak už jsem naznačila, mělo by v Polepech č.p. 169 najít svoje místo, svůj druhý domov, 5
klientů - kluků, kteří jsou nesmírně hodní, dobrosrdeční, ale také citliví. Klientů, kteří se
budou pod 24 hodinovým dohledem snažit co nejvíce zapojit do dění ve Vaší obci. Kluků,
kteří ocení laskavé slovo, úsměv od spoluobčanů, kteří ocení to, že v Polepech mají také
svoje místo. Ale to, vážení občané, nejlépe pochopíte, až se s nimi osobně setkáte na ulici,
na fotbalovém hřišti, nebo i u práce, kterou jim chceme „ naordinovat“.
Před otevřením bych Vás velice ráda přivítala v našem
domečku, abych Vám ukázala, jaký domov jsme vybudovali
a odpověděla na veškeré dotazy, které se týkají
chráněného bydlení a poskytování sociálních služeb.
Termín schůzky bude sjednán s panem starostou a včas
oznámen.
A dovolte, abych na závěr citovala Senecu:
„Život měříme skutky, nikoli časem.“
Ing. Iveta Blažková
ředitelka zařízení Zvoneček

Český Brod 2. 3. 2010
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P.S. Pokud si chcete prohlédnout fotografie z rekonstrukce domu pro chráněné bydlení v
Polepech, případně získat další informace o „Zvonečku“, navštivte webové stránky
www.uspbylany.cz.

Občanské sdružení – Přátelé polepského údolí
Fašanky u nás
Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně vyhrazeny jen pro svobodnou mužskou
mládež a mladé ženaté muže, později se účastnili i další. To, co vykoledovali, nakonec
zpeněžili a utratili u taneční zábavy.
Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci - to však během doby zcela ztrácelo
smysl. Nejznámější fašankovou maskou byla maska medvěda, jemuž se přisuzovaly
magické vlastnosti, a to především plodnost, která mohla být přenesena na ženy i celé
hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata musely zatancovat,
odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila jiná maska – medvědář
či žid. Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl. Ženy se maskovaly za
muže a muži za ženy – ti hlavně za nevěsty nebo za matky s dítětem. Masky
představovaly zástupce různých profesí a někdy i konkrétní osoby. Masopustní maska
byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí.
Většinou novějšího původu jsou naopak zvířecí masky, mezi nimiž nechyběl ani
velbloud, slon či opice. Běžné byly i pohádkové postavy, masky démonické - smrt a
anděl – ty patří k nejstarším typům masek. Jen málo fašanků se odehrává v krojích,
karneval je především rej komických masek a převleků.
Dříve se o masopustě slavívaly i jiné dny. Na svatého Blažeje (3.2.) se světíval chléb a
chlapci sbírali po vsi dárky, na svatého Hatě se světívala voda a na svatou Dorotu (6.2.)
se připomíná hra, ve které se této světici stínala zlatá korunka. I na svatého Řehoře
(12.3.) obcházela především mládež a děti školou povinné stavení, aby si drobnými
scénkami a zpěvem vykoledovala nějaké to přilepšení.
Poslední čtvrtek masopustní se nazýval tučný, nebo-li "tučák", a to prý po Máří
Magdaléně, která na poslední čtvrtek masopustní slyšela Krista kázat a hned se na víru
obrátila a postila se. V tento den se nejvíce hodovalo a pilo.
Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle, dříve i na
bukvicovém oleji. Měly i svou obřadní úlohu, a to jako obětní jídlo, které hospodář
vynášel do polí. Na stole nesměly chybět ani boží milosti, klobásy a slanina a především
pálenka. A pokud byla třeskutá zima, karnevalovým maškarám přišla vhod i teplá
zhřívanice.
Obyčejů a zvyků vážících se na poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice,
každý kraj byl něčím odlišný a měl svá specifika. Všude se ale toto období uzavíralo
taneční zábavou, spojenou s „pochováváním basy“. Jedná se o parodii na pohřeb
zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku nebo na prostřený stůl či máry se položila
basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s upozorněním na domnělé
prohřešky basy v čase masopustních zábav a za tklivého nářku byla slavnostně vynesena
ven ze sálu a „pohřbena“. Po tomto aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil a
nastal čas půstu. Sousedé si po půlnoci na rozloučenou zazpívali postní píseň a rozešli se
domů.
Libuše Šterberová
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Noc s Andersenem
V Polepech se bude 26. 3. 2010 konat již 2. ročník Noci
s Andersenem. Program bude bohatý jako loni a dočtete
se ho v Polepáčku.
Máme jednu smutnou zprávu. Paní Irena Kučerová se,
bohužel, z důvodu časové zaneprázdněnosti nemůže
podílet na organizaci Noci s Andersenem. Protože by
bylo škoda, aby se nepokračovalo v započaté tradici,
bude letošní „Noc“ pořádat občanské sdružení. Doufáme,
že budete spokojeni a „Noc“ neutrpí na kvalitě. Příští
ročník „Noci“ se už jistě bude konat přímo s autorkou
myšlenky Noci s Andersenem v Polepech, paní Irenou Kučerovou.
Pavla Brožková
Pozn. Paní Kučerová není autorkou myšlenky uspořádat Noc s Andersenem v Polepech. Oním autorem
je starosta, Ing. Vodička. Paní Kučerová byla jen loňskou organizátorkou.
Irena
Kučerová

Výsledky jarního grantového kola Stromy života
Mám radostnou zprávu, naše OS dostalo svůj první grant. Jedná se o grant ve výši
14.400,-- Kč na výsadbu ovocného stromořadí. Žádali jsme z fondu Malé granty Strom
života Nadace Partnerství. Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za
finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
Chceme vysadit 40 ovocných stromů (třešně, jabloně, hrušně, slivoně) na mezi, která se
nachází v těsné blízkosti obce Polepy (pod zatáčkou na Červené Pečky). Výsadbu
chceme realizovat s dětmi, jejich rodiči a dalšími obyvateli Polep a jejich sousedy.
"Ovocná stezka" se v budoucnu stane součástí nově budované naučné stezky KolínPolepy-Pašinka. Bude doplněna lavičkami, kde si rádi odpočinou staří i mladí.
Staňte se každý patronem svého stromu! Přijďte, vyberte a zasaďte si svůj strom a
pečujte o jeho růst.
Partnerem projektu bude obec Polepy - zapůjčení dopr.prostředku, doprava materiálu,
zálivka vody i v následujím roce a místní podnikatelé v zahradnictví manželé
Abrahámovi - poradenství při sázení stromků.
GPS souřadnice místa, kde chceme stromy vysázet jsou Loc: 50°0'2.664"N,
15°12'16.115"E. Souřadnice zhruba označují začátek meze, kde budeme výsadbu
provádět.
Proč ovocné stromy? V zadání projektu byla podmínka, že upřednostněny budou
projekty výsadeb na stanovištích vhodných druhů dřevin. Stromky se budou sázet až na
podzim kvůli lepšímu ujmutí. Předběžný termín je stanoven na 6.11.2010.
Vyhlášení
výsledků
jarního
kola
grantu
na: www.nadacepartnerstvi.cz/p25758&exp=male141
Více informací včetně detailního rozpočtu je na našich webových stránkách
www.polepskeudoli.netstranky.cz.
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Pavla Brožková

160. výročí narození TGM
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. 3. 1850 v Hodoníně, zemřel 14. 9. 1937 v Lánech.
Byl to český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista, zakladatel novodobého
československého státu, československý prezident. Letos slavíme 160. výročí jeho
narození.
Pro uctění jeho památky byly k pomníku položeny květiny. Vzhledem k venkovním
teplotám byly vybrány petrklíče.
Pavla Brožková
Velikonoce
Na Velikonoční pondělí, které letos připadá na 5.4., chystáme Velikonoční jízdu
s muzikou. Pokud vše dobře dopadne, bude z vozu p. Čábely vyhrávat hudba pod
vedením p.Košaty. Rádi bychom objeli obec a zahráli každému písničku na přání.
Připravte si pomlázky a polštářky. Začátek plánujeme v 9h.
Pavla Brožková

Kapitoly z dějin Polep
VI. Polepské mlýny
O polepských mlýnech již byla řeč. Nacházely se zde dva – horní a dolní. Horní byl
starší, snad k němu
můžeme vztáhnout
již první písemnou
zmínku o Polepech
z roku 1343 (viz
druhý díl našeho
seriálu o dějinách
Polep).
Dolní vznikl až na
konci 16. století.
V roce 1595 ho
vystavěl s povolením města Kolína,
jakožto
majitele
dolního dvora, mlynář Ondřej Nuselský. Byl vybudován
„na tom potoce,
který jde od Polep
k Mandlovému mostku“. Zároveň získal
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mlynář Ondřej od města do užívání rybníček zvaný Na-dýmáček, ležící nad mlýnem a
nedaleko „roli ornou“. Za to měl odvádět k zá-duší chrámu sv. Bar-toloměje v Kolíně 15
kop gr. ročně. Ondřej dlouho mlýn nevlastnil, již v roce 1597 ho koupil mlynář Adam
Procházka.
Mlýny patřily k příslušným polepským dvorům (dolní mlýn k dolnímu dvoru, horní
k hornímu) a později k /červeno/pečeckému panství. Můžeme je považovat za tzv. rustikální (poddanské) nemovitosti, ke kterým obvykle přináležela také určitá výměra
rustikální půdy (mlynářství bylo do jisté míry sezónní zaměstnání a v případě takto
malých mlýnů by mlynáře a jeho čeládku asi neuživilo). V obou případech se jednalo
o nemovitosti zakoupené (zapsané), na které se vztahovalo tzv. emfyteutické právo. To
znamená, že poddaný mohl nemovitost užívat jako individuální vlastnictví a nakládat
s ní podle své vůle (prodávat, převádět). Vrchnosti pouze náležel dozor nad řádným
hospodařením.
Jak mlýny přečkaly třicetiletou válku, nevíme. Když v roce 1630 prodávali kolínští
polepské dvory Hanušovi de Vitte z Lilienthalu, majiteli /červeno/ pečeckého panství
(o čemž bude řeč příště),
jsou v kupní smlouvě
uvedeny. V berní rule
z roku 1654 již o nich
zmínku
nenacházíme.
Zdá se, že byly vypáleny.
Kolínsko bylo třicetiletou
válkou tvrdě zasaženo.
Nejhorší situace byla
v roce 1634, poté co
Sasové obsadili Kolín a
začali pustošit jeho okolí.
Byly-li mlýny za války
zničené, musely být brzy
po ní znovu obnovené.
Víme, že v roce 1676
koupil horní mlýn Matěj
Stehlík, poté v roce
1706 Jan Kořínek a v
držení mlynářského rodu Kořínků setrval větší
část osmnáctého století.
Dolní mlýn koupil v roce 1695 Jakub Košťák,
jinak Řeťovský.
Dle Tereziánského katastru, který vznikal již
v průběhu první poloviny 18. století a jehož
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konečný katastrální ela-borát pochází z roku 1757, se v Polepech nacházely dva mlýny na
nestálé vodě, každý o dvou kolech. Kromě mlýnů zde byla v 18. století také
koželužna.
Přestože se jednalo o nevelké mlýny, mohli si mlynáři našetřit i větší hotovost a zakoupit
si výstavné domy v nedalekém Kolíně. V roce 1770 tak koupil dům U Tří korunek (čp.
42) v Kutnohorské ulici za 2 570 zl. mlynář z dolního mlýna Jan Chudoba. Nedlouho
poté, pravděpodobně krátce po roce 1775, koupil dům čp. 87 v Zámecké ulici Josef
Brixi, mlynář z Polep (pravděpodobně také z dolního mlýna, kde se tou dobou uvádí
mlynář Václav Brixi, snad příbuzný, možná bratr). V roce 1789 si pořídil mlynář
z horního mlýna Jan Kořínek dnes již zbouraný dům čp. 92 v Pražské ulici. V druhé
polovině 19. století byl majitelem domu U Modré hvězdy (čp. 44) na kolínském náměstí
a dvora čp. 15 na Kutnohorském předměstí mlynář z horního mlýna Antonín Rajský.
Pro zajímavost uveďme, že jeho dcera Marie se v roce 1882 provdala za kolínského
statkáře a spisovatele, „básníka Polabí“ Karla Legera.
Mlynáři patřili k elitě obce. Svědčí o tom i to, že prvním starostou Polep po vzniku
obecní samosprávy v roce 1850 se stal mlynář z horního mlýna František Šiler. Později
byl starostou (a to po dvakrát, v letech 1893 – 1896 a 1899 – 1902) mlynář Čeněk
(Vincenc) Rajský, syn již zmíněného Antonína Rajského.
Horní mlýn byl zbořen v době nedávno minulé, dolní stále stojí a představuje tak
nejstarší polepskou památku. S nedalekým vodopádem tvoří jedno z nejromantičtějších
míst v okolí Kolína.
Jaroslav
Pejša

Kulturní a sportovní akce
Karneval pro děti
V neděli 7. března se v polepské hospodě uskutečnil karneval pro děti. Účast byla veliká.
Strašidelných bytostí, princezen, zvířátek, karkulek se sešlo tolik, že se nadali ani spočítat. Členky kulturní komise Jana Syřínková, Šárka Nehasilová, Tereza Mačková a Jana
Procházková si připravily bohatý program soutěží, tanečků a hádanek. Každý soutěžící
získal sladkost, nebo malý dárek v tombole. Také byla vybrána nejlepší maska. Toho
letošní nejkrásnějšího klauna vyhrála Karolínka Sokolová. Za moc pěkné a chutné dorty
patří velký dík paní Jiřině Štusové. Poděkování patří i za finanční podporu ve výši
1 500,- kterou věnovali p.Václav Liška a p. Blanka Šmídová. Děti si určitě pěkně karnevalové odpoledne užily. Rodiče to měli však horší. Vzhledem k velkému počtu návštěvníků si nebylo ani kam sednout, natož si s dětmi zatancovat. Polepských akcí se v poslední době účastní i přespolní, což nás těší, ale prostory se nějak nafouknout nedají.
Omlouváme se těm, kteří místečko nenašli a jsme si plně vědomi, že tento problém
malého prostoru a velkého zájmu lidí musíme řešit. Děkujeme za dobrovolné vstupné.
Celkem bylo vybráno 1 659,- Kč. Peníze budou použity na další akce pro děti.
E. Mačková

14

Zima nechce nějak pustit vládnoucí žezlo, ale na jarní měsíce nás čeká už spousta
zajímavých akcí. Určitě si něco vyberete a zpříjemníte si jarní dny.
Další exkurze do pivovárku Svatý Ján v Polepech
Ve čtvrtek 25.3.se uskuteční exkurze do pivovárku pana Karaivanova. Seznámíte se s
technologií výroby piva, určitě také ochutnáte pivní mok a budete mít možnost si pivo
zakoupit domů. Kdo budete mít zájem, prosím o přihlášení SMS zprávou na telefon E.
Mačková 604 987 341 nebo 722 937 844. Počet lidí (10 – 15) je omezen z důvodů
menšího prostoru. Sraz všech zájemců je 25.3.v 18.00 hodin u pomníku v Polepech.
Velikonoce se blíží
V neděli 28. března se od 15 hodin můžete těšit na tvořivé
odpoledne „Jak se zdobí vajíčka a další velikonoční ozdoby„. Ve
„fitku“ (v bývalém obchodu potravin vedle hospody) v Polepech
bude probíhat velikonoční tvoření. Seznámíte se s voskovou
technikou zdobení kraslic, kterou předvedou manželé Švarcovi,
pletení pomlázky, zdobení perníčků a pro děti jsou připravené různé výtvarné techniky.
Přineste si vyfouklá vajíčka, pastelky, špejli a nůžky. Těšíme se na vaši účast.
„Když nám bylo 20 let“
Vzpomínání na mladá léta a příjemné časy dob minulých je
naplánováno na úterý 30. března od 17 hodin v polepské hospodě.
Zveme nejen seniory, pamětníky a polepské rodáky na setkání a
vzpomínkové odpoledne. Svou účast již potvrdili naši nejstarší
polepší spoluobčané. Odpoledne bude zpříjemněno hudebním
vystoupením harmonikáře pana Vlka z Červených Peček. Je připravena krátká
prezentace filmů z polepských akcí a fotografií jak ze současnosti, tak i z dob dávno
minulých. V průběhu setkání bude možné nahlédnout i do polepské kroniky. Budeme
moc rádi, když si přijdete popovídat, zavzpomínat a třeba přinesete fotografie z dob
minulých.
E. Mačková
Poznáváme polepské osobnosti
Další velice zajímavá výstava, kterou se představí mladý polepský fotograf Petr
Podhajský, bude k vidění o dubnových víkendech ve spolkové místnosti na Obecním
úřadě v Polepech (viz. pozvánka na titulní straně). Slavnostní vernisáž a zahájení výstavy
fotografií Petra Podhajského z přírody Česko Saského Švýcarska se uskuteční v sobotu
10. dubna od 15 hodin. Výstava bude otevřena i další dny, a to 11. 4., 17.4 a 18.4. vždy
od 15 do 17 hodin. Vystavovat bude i několik fotografií profesionální fotograf pan
Václav Sojka.
Nejen nákupní výlet do Polska
Oblíbený nákupní výlet do Polska - Kudowa Zdroj - se
uskuteční v sobotu 17. dubna. Odjezd autobusu bude v 7.00
hodin z autobusové otočky v Polepech. Letošní jarní výlet
nemusí být jen zcela nákupní. Vzhledem k tomu, že se
opakuje už po několikáté a někteří účastníci rychleji nakupují,
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bude možné tentokrát navštívit i lázeňské městečko Kudowa Zdroj. Zájemci, kteří si
budou chtít prohlédnout lázně odveze autobus do středu města. Ostatní budou v klidu
dále nakupovat a v určenou dobu se pro ně autobus vrátí zpět k tržišti. Konkrétní časy se
upřesní až na místě. Návrat domů je plánován do 16 hodiny.
Zájemci, prosím, hlaste se na telefonu 604 987 341 nebo 722 937 844 E. Mačková, při
obsazování zájezdu budou upřednostněni nejdříve polepší občané. Cena za dopravu je
100,- Kč pro polepské účastníky a 150,- Kč pro cizí.
Humanitární sbírka šatstva a dalších věcí
Pokud se připravujete na jarní úklid, můžete počítat s tím, že se opět uskuteční sbírka
šatstva a dalších věcí. Humanitární sbírka ve spolupráci s diakonií Broumov bude
uskutečněna v pátek 30. dubna a v sobotu 1.5. Bližší informace budou v dubnových
listech , na polepském webu a v obecních vývěskách.
Další akce, které si zatím poznamenejte do kalendáře,
budou upřesněny v dubnových listech
neděle
9. května od 15 hodin - Den matek
neděle
15. května
- Májová taneční zábava na hřišti
pátek
11. června
- každoroční výlet nejen pro důchodce
Prosba
Májovou tancovačku plánujeme zpestřit tombolou, proto vás prosíme o přispění do
tomboly věcnými dary. Věci můžete nosit na Obecní úřad v Polepech. Moc děkujeme.
Sportovní aktivity
Úterý od 17. hodin - cvičení na RHB míčích
Úterý od 19. hodin - kalanetika, power joga
Středa od 17. hodin - cvičení dětí
Pěkné jarní dny a příjemné prožití kulturních akcí. Věřím, že si určitě některou vyberete.
E. Mačková

Polepský fotbal
V únoru sehrál dorost pouze 2 přípravná utkání s mužstvy z krajského přeboru a obě
prohrál: s Poděbrady 0:5 a s Kutnou Horou 0:2. Mělo se hrát i s FK Kolín B, ale mač byl
2 dny před výkopem zrušen z důvodů marodky v soupeřově týmu. V březnu sehraje
dorost tato utkání: Polepy – AFK Kolín
6.3. od 8.15
umt Kolín
Polepy - Tupadly
7.3. od 10.00
umt Červené Pečky
Polepy - Červené Pečky 14.3. od 10.00
umt Červené Pečky
Polepy - Pečky
20.3. od 10.00
umt Červené Pečky
27.3. v 10.15 hodin zahajujeme jarní sezonu domácím zápasem s FK Ovčáry a hned v
následujícím kole zajíždíme na horkou půdu lídra soutěže FK Velim. V širším kádru by
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mělo být pro jarní boje 20 hráčů. Rádi bychom na jaře atakovali 3. příčku, v červnu se
dozvíme, jak úspěšní jsme byli. Hlavním cílem ale je pobavit a potěšit naše fanoušky.
Dorostenci by se měli na jaře otrkávat v A i B-mužstvu.
Honza
Půža
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