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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Mílovými kroky se blíží Vánoce, počasí nám dává najevo, že zima je tady už doopravdy a mráz
už nedovoluje příliš pracovat venku. Určitě se většina z Vás připravuje a těší na Štědrý den, nakupujete dárky a třeba i začínáte péct vánoční cukroví. Tak ještě trochu uklidit, sehnat stromeček
a kapra a Vánoce můžou začít. Vlastně už tak trochu začaly. Prožili jsme už dvě adventní neděle,
rozsvítili jsme si vánoční stromeček, po vsi chodili Mikuláš, anděl a čert, měli jsme mikulášskou
zábavu.
Dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití Vánoc, pohodu a klid, do roku 2013 jen to
dobré, co nejméně starostí a prožití co nejvíce radostí s Vašimi blízkými. A samozřejmě Vám všem
přeji pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace Obecního úřadu
Jednou větou ....
▶ Zastupitelé odsouhlasili poplatek za odpad na rok 2013 ve výši 600,- Kč/na osobu
▶ Zastupitelé schválili pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013
▶ Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 7. ledna 2013
▶ V době vánočních svátků bude otevřena kaplička
▶ Od 9. 12. 2012 platí nové jízdní řády, jsou přílohou listů

Blahopřejeme našim spoluobčanům
V prosinci slaví:
paní Vlasta HAVRDOVÁ

85. narozeniny

pan Jaroslav MARHAN

83. narozeniny

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let.
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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)

Kuželky
V sobotu 24. listopadu se uskutečnil amatérský turnaj v kuželkách
Polepy versus Nebovidy - Hluboký
Důl. Sportovní podvečer probíhal
v kuželně v Červených Pečkách
a sportovní nadšení bylo veliké.
Polepské družstvo vyhrálo. Určitě
se budeme těšit na další meziobecní
turnaj.

Mikulášská nadílka pro děti
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Vánoční zpívání
Již tradičně se sejdeme 26. prosince v 17 hodin
před kapličkou. Opět se rozezní vánoční koledy
v podání polepského pěveckého sboru.
Přijďte si zpříjemnit vánoční čas, ochutnat vánoční
svařáček a popovídat se sousedy.

Spokojené vánoční svátky, lásku, pohodu a štěstí.
V novém roce 2013 hodně zdraví, dobré přátele,
porozumění a plno radostných chvil prožitých třeba
i na obecních akcích.
Evža Mačková

Zimní lyžařský zájezd
Pokud bude v lednu dostatek sněhu na našich horách, je naplánován jednodenní lyžařský zájezd
do Krkonoš. Termín a místo bude včas oznámeno. Zájemci se budou moci přihlásit u pana J. Krále.

Zprávy z Polepské knihovny
Děkuji všem, kteří první adventní
neděli navštívili prodejní výstavku
našeho kroužku a tímto nás podpořili
v další činnosti.
Přeji vám klidné a pohodové vánoční
svátky a jen to nejlepší do nového roku
2013, ať už s knihou z naší knihovny
nebo bez ní. Na setkání s vámi se těší
Radka Chroustová

Vánoční setkání
Přátelé polepského údolí, o.s. vás srdečně zvou 27. 12. 2012 od 18 hodin na vánoční setkání
do místní hospůdky - zadní sál.
Přijďte se pobavit se sousedy, ochutnat vánoční cukroví a chuťovky (vlastní výrobky vítány),
prostě si užít sváteční odpoledne mezi přáteli.
Za OS Líba Šterberová
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Přátelé Polepského údolí
Dne 11. 11. 2012 od 13,30 hodin se uskutečnilo sázení stromů z dotace Nadace partnerství Nestlé pro vodu v krajině - Protierozní meze okolo Polep. Zasázeli jsme stromořadí 6 velikých
jasanů a 10 hrušní v lokalitě k Potřebské cestě. Další sázení proběhlo v lokalitě Nad cihelnou, kde
se 17. a 18. 11. 2012, díky společnému úsilí devíti žen a pěti mužů (někteří i opakovaně), podařilo
zasadit 10 hrušní a 500 keřů, které budou sloužit jako protierozní mez při jarním tání.
Je smutné, že po tři dny, kdy se sázelo k užitku obyvatel Polep, se z nich téměř nikdo do práce
nezapojil. Ti, kteří nejvíce vykřikují, aby se v obci něco dělalo a ti, kteří by měli mít zájem chránit
si svůj majetek proti vodě, ti se radši ani neukázali. To musí přijít lidé i odjinud, aby Polepákům
osázeli okolí.
Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme za pomoc.
Tento projekt ﬁnančně podpořila:
Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz)
Nestlé (www.nestle.cz),
SFŽP ČR (www.sfzp.cz) a MŽP (www.mzp.cz)

Líba Šterberová

Pozvání na výstavu

GALERIE V ZAHRADĚ, Sokolská 24, Kolín 2
spolu s autorem Vás srdečně zvou na výstavu obrazů

Josefa ŠVARCE
19. 12. 2012 - 18. 1. 2013
vernisáž výstavy je 19. prosince 2012 od 18 hodin
výstavu zahájí Jiří Drejnar
zahraje Jirka Novák a jeho parta, zatím beze jména
své animované ﬁlmy představí Honza Švarc
otevřeno: pondělí - pátek od 10 do 18 hodin
www.galerie-kolin.cz
www.svarcstudio.cz

Výtvarné studio ŠVARC, Polepy
www.svarcstudio.cz
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Střípky z polepské historie
...Tématem dnešního článku o polepském pohřebišti ze starší doby bronzové budou lidské kosti,
respektive to, co se z nich o únětické době můžeme dozvědět. Jak poznamenává Dr. Dvořák, většina kosterních pozůstatků byla v době jejich odkrytí
značně zetlelá, ať už vlivem zemědelské činnosti,
půdních podmínek, úpravy hrobů nebo dalších činitelů - ale i „přes to však se zachovaly z řady hrobů
lebky způsobilé k měření a z několika i dlouhé kosti“
(1926, s. 3). V celkovém počtu 156-ti pohřbených
lidí měly největší zastoupení ženy, a to přes 50% (80
osob), muži pak asi 28% (44 osob) a poměrně vysoké číslo vykazují dětské pohřby, přes 16% (26 osob).
U 6-ti jedinců se nepodařilo určit pohlaví (Moucha,
1954).
Dospělí lidé pohřbení na polepské nekropoli Obrázek 1. Hrob č. 12. U jednoho ze dvou pohřbených lidí
zemřeli v naprosté většině ve velmi mladém nebo nalezena špatně srostlá zlomenina stehenní kosti
středním věku – věk nad sedmdesát let se podařilo
určit jen ve dvou případech. Tyto údaje jsou v souladu s nejnovějšími věkovými odhady, podle
kterých se průměrné stáří v pravěku pohybovalo okolo 27 let, z toho ženy se dožívaly zhruba
o 5 až 7 let méně než muži. Jen pro porovnání – dnes je tomu naopak, přičemž průměrná délka
života narostla u žen na 76 let, u mužů pak na 69 let (Svobodný, Hlaváčková, 2004). To, že ženy
a děti snižují odhady průměrného „pravěkého“ věku, může mimojiné svědčit i o rizikách spojených s porodem, které byly v mnohém potlačeny až s moderní lékařskou péčí.
Nejčastější polohou pohřbených byl známý „skrčenec“, toto únětické „pravidlo“ potvrzuje na
polepském pohřebišti několik výjimek – pětkrát byl zaznamenán pohřeb vsedě, jednou pro starší
dobu bronzovou velice nezvyklá poloha vleže a ve třech případech byly nalezeny spálené dětské kůstky. Je zajímavé, že pokaždé se vyskytovaly spolu s pohřbenou dospělou ženou (Moucha,
1954), což by mohlo souviset se zmíněným nebezpečím při porodu. Pohřeb ženy s dítětem se vyskytoval celkem pětkrát, kromě spálených kůstek byly děti ve zbývajících dvou případech uloženy
na prsou a v klíně ženy. Z obecného hlediska byly vícečlenné hroby na polepském pohřebišti nalezeny 14-krát, až na jeden případ trojčlenného pohřbu, se vždy jednalo o „dvojhrob“ (také Moucha,
1954). Těžko soudit jaký význam měly všemožné způsoby a polohy uložení zemřelých. Za dnešního předpokladu, že to nějaký význam mít prostě muselo, se v nevědomosti bližších okolností
uchylujeme k vysvětlením o roli symboliky a náboženských představ.
V kosterních pozůstatcích z polepského pohřebiště najdeme i několik zajímavostí, které jistě
stojí za zmínění. V jednom z hrobů ve starší části pohřebiště byla například u dospělého jedince
neznámého pohlaví nalezena vyhojená zlomenina stehenní kosti (viz obr. 1), která ovšem srostla
takovým způsobem, že se dotyčnému člověku poměrně výrazně zkrátila noha, což muselo omezovat jeho pohyblivost a pochopitelně i působit velkou bolest (Dvořák, 1926).

str. 6 | prosinec 2012

Největší zajímavostí je ale nález ženské lebky, na které je
v místech lebeční kosti jasně zřetelný otvor o průměru asi
5 cm (viz obr. 2). Jedná se o pozůstatek po tzv. trepanaci
– chirurgickém zákroku, při němž se pomocí pozvolného
vyškrábávání nebo navrtávání drobných děr, které se pak
spojily, vytvořil v lebeční kosti otvor. Udává se, že se trepanace dělaly hlavně u lidí s nemocemi, jako jsou epilepsie, stavy posedlosti, melancholie, halucinace nebo bludy,
a podle výkladů, které čerpají informace z prostředí přírodních národů celého světa, kde se tyto zákroky dodnes
dělají (viz http://www.youtube.com/watch?v=2VDmjt- Obrázek 2. Trepanace z hrobu č. 22
K4hNc), mělo otevření lebeční dutiny umožnit „zlému démonu, sídlícímu v hlavě, cestu ven“. Trošku děsivě vyhlíží to, že se celá procedura děla bez jakéhokoliv „umrtvení“ a za plného vědomí „pacienta“, a kupodivu se ve velké většině případů vše
zdárně zahojilo. Trepanace patří k vůbec nejstarším zaznamenaným lékařským technikám, nejstarší
doklad pochází z marockého Tarafoltu a datuje se do sklonku starší doby kamenné, asi 12 000 let
zpět. O něco mladší jsou pak trepanované lebky objevené na Ukrajině v údolí řeky Dněpr.
V Čechách se s nejstaršími důkazy trepanace setkáme v období, které předcházelo době bronzové
– v eneolitu, tedy ve třetím tisíciletí před naším letopočtem.
Neméně zajímavý je také kostěný kruhový předmět nalezený
u jedné z dětských skrčených koster (viz obr.). Jelikož byl umístěn
pod čelistí zemřelého dítka, s největší pravděpodobností se jednalo
o přívěsek na krk. Jedinečnost, a zřejmě i úlohu nějakého amuletu,
mu ale dodával fakt, že byl vykroužen z lidské kosti. Dvořák dokonce
udává, že byl „zhotovený z destičky z trepanované (operované) lidské
lebky“. (Dvořák, Věstník Čsl. turistů, 1926, s. 48). Po bližších zkoumáních ale došlo k vyvrácení této Dvořákovy domněnky, když se přišlo
na to, že se nejednalo o „materiál“ z lebky, ale z lidské čelisti (Moucha, 1954, s. 535). (pokračování příště)
Obrázek 3. Dětský amulet
z lidské čelisti. Hrob č. 84.

Literatura:
Dvořák, F. (1926). Pohřebiště únětické kultury v Polepech u Kolína. Památky archeologické 35.

Dvořák, F. Předhistorické pohřebiště u Polep. In: Věstník Klubu čsl. turistů - odbor Kolín.
Roč. III., čís. 5, 25. 5. 1926. Kolín.
Dvořák, F. (1936). Pravěk Kolínska. Kolín: J. L. Bayer.
Moucha, V. (1954). Rozbor únětického pohřebiště v Polepech u Kolína. Archeologické rozhledy 6,
s. 502-536.
Martin Mejzr
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Polepský fotbal - zprávy z fotbalu
Musím přiznat, že jsem tento rok klub zanedbával, proto bych měl mluvit hlavně za sebe.
Přesto se osmělím a zkusím naformulovat přání i za klub.
V tomto čase, kdy se blíží vánoční svátky takovým kvapem, vynechám tabulky, statistiky
a další data. Naopak bych chtěl popřát za sebe i celý fotbalový klub klidné svátky, hodně zdraví,
lásky a štěstí v novém roce 2013 všem občanům Polep, našim fotbalistům, členům a příznivcům
klubu.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří umožňují další provoz klubu, ať již se jedná o pomocníky, kteří přiloží ruce k dílu vždy, když je to zapotřebí nebo přispívají jakýmkoli jiným
způsobem. Jak jsem zmínil, necítím se oprávněn hodnotit, kdo a jak přispěl, přesto bych chtěl
poděkovat alespoň některým jmenovitě. Dovolte mi i to, že při poděkování budu přeskakovat
tam a zpět a omluvte mne, pokud na někoho zapomenu. A zaručeně na mnohé zapomenu,
nebo ani nevím o jejich podílu na chodu.
Začnu kluky, kteří zajišťují provoz hřiště, tady bych chtěl zmínit alespoň Martina Čecha,
Jirku Lébla, Libora Kočího a Jirku Krále. Olda Vopěnka zajišťuje ozvučení nejen při zápasech.
Kluci ze Zvonečku přispívají pomocnou rukou po zápasech.
Materiální zajištění klubu je realizováno zejména díky příspěvkům obce a Jaromíra Syřínka.
O to abychom se při zápasech bavili fotbalem, se starají naši fotbalisté ale i jejich rodiny, které jim poskytují zázemí, a často se účastní i života klubu. Neměl bych zapomenout na trenéry,
dosud nejmenované členy realizačního týmu, přátele fotbalu, sponzory.
Každý v tomto období bilancuje a i já musím vzpomenout na ztrátu, která postihla fotbal,
rodinu, kamarády v tomto roce. Věnujte prosím v této souvislosti vzpomínku a poděkování
všem našim hráčům a příznivcům, kteří již opustili naše řady.
Olda Chroust
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