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Listopad 2017
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Existuje spousta témat vhodných do slova starosty. Naše místní
problémy, situace v Místní akční skupině Podlipansko, nové vedení
Středočeského kraje, volby do českého parlamentu, vznik nové
vlády, volba prezidenta, světové události...
Pro nás je asi nejvíce frekventovaným tématem výstavba splaškové
kanalizace. Stavba byla úspěšně zahájena, kromě drobných omezení
našeho pohodlí zatím nedošlo k vážnějším problémům, průběžně
jsou řešeny technické detaily stavby, projektantka začala obcházet
jednotlivé nemovitosti a zjišťuje, kde chcete mít své domovní
přípojky. Zhotovitel kanalizace postaví nejen hlavní kanalizační řad a
zařízení na něm, ale vybuduje i odbočku ke každé nemovitosti. A
tato odbočka bude v chodníku u plotu ukončena předávací šachtou.
Až po tuto šachtu se jedná o veřejnou část domovní přípojky. A z
Vašich domů se připojíte do předávací šachty soukromou částí
domovní přípojky.
Jak jsem psal již dříve, zastupitelé rozhodli, že všem obyvatelům
obce nabídneme společné vypracování projektů soukromých částí
domovních přípojek a společné vyřízení územního souhlasu k jejímu
zřízení. Jen fyzickou výstavbu domovní přípojky na soukromém
pozemku si musíte zajistit sami. Ale ani z toho prý nemusíme mít
strach, neboť při výstavbě kanalizace se zpravidla v obci začínají
"rojit" malé firmy, které výstavbu soukromé části přípojky nabízejí.
Vzhledem ke zkušenostem zhotovitele obecní kanalizace s
podobnými stavbami, věřím, že má přehled o kvalitě práce těchto
malých firem a bude nám ochoten poradit, jestli mezi nimi není
nějaký nepoctivec.
Na společném setkání ke stavbě kanalizace ve Vébrově restauraci
jsme byli dotazováni na některé specifické detaily, např. napojení
řadovek přes "sdruženou přípojku". Výsledkem našeho dotazování
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mj. i u vodoprávního úřadu je rozhodnutí zastupitelů, že navržené společné napojení skupiny řadovek
není podle zákona o vodovodech a kanalizacích možné. Tedy i každý dům v řadové zástavbě bude
muset mít svoji kanalizační přípojku. Dobrou zprávou je, že lze využít připojení gravitační.
Další, kdo netrpělivě čekali na rozhodnutí zastupitelů, byli obyvatelé domků a majitelé parcel na
kolínském katastru. Po debatách o výši příspěvku za připojení na naši splaškovou kanalizaci došli
zastupitelé k rozhodnutí, že obyvatelé Kolína budou na splaškovou kanalizaci připojeni po zaplacení
66.000,- Kč. Tato částka zohledňuje 70% dotaci na stavbu kanalizace a po jejím složení se budou moci
"kolínské" domky připojit u plotu pozemku do předávací šachty veřejné části domovní přípojky, kterou
vybuduje obec.
Kromě stavebních aktivit byl zahájen i výběr provozovatele vodohospodářského majetku - kanalizace i
vodovodu. Provozovatele vybírá externí forma, a to soutěží o koncesní smlouvu. Koncesní smlouva by
měla zajistit oboustranně rovnocenný vztah mezi majitelem vodovodu a kanalizace a provozovatelem,
a stanovit jednoznačná a kontrolovatelná pravidla.
Další oblastí, kde využíváme dotačních prostředků Operačního programu životní prostředí, je nakládání
s odpady. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti FORNAL, která nám dodá traktorový
nosič kontejnerů, kontejnery a štěpkovač. Dodávka by měla proběhnout v únoru. Celkové náklady na
pořízení jsou 2,191.310,- Kč, dotace je ve výši 1,862.600,- Kč, takže doplatek obce bude 328.710 ,- Kč.
Kromě této dotace přijali zastupitelé rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na pořízení 240l nádob na
bioodpad a držáků na pytle s vytříděným papírem a plasty pro každou domácnost a na pořízení dvou
skladovacích kontejnerů na vytříděné plasty a papír. Dále budou zahájeny práce na přípravě výstavby
sběrného dvora a jeho vybavení. V této fázi projektant zpracuje projektovou dokumentaci na zpevnění
celé plochy, její oplocení, dotažení přípojek a vybavení příslušným zařízením. Po vyřízení všech formalit
předpokládáme podání žádosti na přelomu let 2018 a 2019.
Na listopadovém zasedání obecního zastupitelstva byla projednávána i revizní zpráva o stavu dětského
hřiště. Akátové herní prvky jsou poznamenané zubem času, je nám doporučeno odstranit pískoviště,
ostatní herní prvky jsou provozovatelné podmíněně. Komise rozvoje dostala za úkol požádat výrobce
hřiště o opravu některých prvků a o cenovou nabídku na výměnu prvků nepoužitelných. Kromě tohoto
krátkodobého řešení zastupitelé rozhodli, že se budeme snažit nalézt vhodný dotační titul a požádat o
prostředky na hřiště nové. Jelikož většina zastupitelů nemá děti, se kterými by na hřiště chodila, bylo
by vhodné, kdyby se rodiče dětí vyjádřili, jaké prvky by považovali za vhodné. Máme na výběr z mnoha
variant - prvky dřevěné s přírodními tvary, prvky dřevěné s pravidelnými tvary, prvky kovové, prvky
plastové. Vždy bude docházet ke střetům názorů praktiků preferujících trvanlivost, s názory lidí, kteří
dávají přednost estetické stránce. Proto bychom byli rádi za Vaše návrhy na nové vybavení dětského
hřiště.
Kromě běžných událostí se začínáme těšit na adventní čas, Vánoce a možná i na rok příští. Jak jsem
psal, příležitostí k setkávání se nám příliš nedostává, využijte proto naše akce a přijďte pozdravit
sousedy z druhé strany vesnice, které nepotkáte "jak je rok dlouhý". Budeme rozsvěcet vánoční strom,
na Štěpána si vánočně zazpíváme, a na Silvestra bude ve Vébrově restauraci celý večer zpívat a hrát
nám již dobře známé duo Karolína a Tomáš. Prostě přijďte pobejt.
S přáním dobré nálady a dobrého pevného zdraví
Váš starosta Rostislav Vodička
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Poděkování




Děkujeme paní Králové za podzimní úklid na otočce autobusů v Polepech a paní Vnoučkové za úklid
kolem pomníku. Děkujeme také všem ostatním, kteří pečují o své nejbližší okolí a u kterých
neznáme jméno, určitě je někdo takový v Dlouhé ulici v řadovkách.
Na chodníku mezi hospodou a uličkou „ouvozem“ našla paní Abrahámová brýle s tmavou kovovou
obroučkou a přinesla je na OÚ. Děkujeme za její všímavost a poctivost. Brýle jsou k vyzvednutí na
OÚ v době úředních hodin paní Lhotákové.

Jak dopadly volby do sněmovny u nás?
V letošních sněmovních volbách přišlo k urnám o 5% více voličů než při volbách minulých, které se
konaly v r. 2013. Volební účast letos dosáhla na téměř 71%. V absolutních číslech volilo 390 voličů,
přičemž 1 hlas byl neplatný.
Nejvíce hlasů získalo ANO (29,3 %), na druhém místě jsou STAN (23,9%), dále se umístila Česká
pirátská strana se 43 hlasy (11,05%), ODS se 35 hlasy (8,99%) a SPD Tomia Okamury získalo 29 hlasů
(7,45%).
Podrobné výsledky najdete na webových stránkách statistického úřadu.
Počet
okrsků
1

Voliči v seznamu
551

Vydané
obálky
390

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
70,78
390

Platné
hlasy
389

% platných
hlasů
99,74

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Polepy
Strana
číslo
1
4
7
8
9
12
15
20
21
22
24
26
29

Platné hlasy

Název
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
REALISTÉ
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

Pořadí

celkem

v%

35
16
93
24
4
5
43
15
114
1
9
1
29

8,99
4,11
23,9
6,16
1,02
1,28
11,05
3,85
29,3
0,25
2,31
0,25
7,45

4.
7.
2.
6.
11.
10.
3.
8.
1.
12. - 13.
9.
12. - 13.
5.

Informace Obecního úřadu Polepy
Stavba splaškové kanalizace – kde je to aktuální?
Podle informací z posledního kontrolního dne konaného v pondělí 13. 11. bude v nejbližší době
dokončena stavba výtlakového potrubí do kolínské kanalizační sítě a dále na kolínskou ČOV na
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polňačce. Hlavní řad je dokončen v části ulice Zelená a v době, kdy čtete tyto řádky, také
pravděpodobně v ulici Severní a v části Růžové. V ulicích, kde je hotová hlavní stoka, se začínají
budovat přípojky k jednotlivým domácnostem. Prosíme Vás všechny o trpělivost a trochu pochopení,
stavbaři se snaží provádět stavbu tak, aby co nejméně omezovali průjezdnost našich ulic, ale je jasné,
že bez překopání ulice se k našim nemovitostem nedostanou. Silnice, resp. přístup k Vaší nemovitosti
zůstává ve většině případů přístupný alespoň z jedné strany. Pokud víte, že je potřeba do Vaší
nemovitosti zajistit přístup sanitky či ošetřujícího lékaře, prosím, spojte se se stavbyvedoucím p.
Macháčkem z VSK. Je to vstřícný a rozumný člověk, určitě se s ním domluvíte.
Podobně v případě svozu popelnic. Pokud by došlo k zamezení přístupu pracovníků svozové firmy a
jejich vozidlu k Vaší nemovitosti, jsou pracovníci stavby ochotni popelnici přemístit až k místu, kam
bude možné se svozovým autem dojet a zase ji vrátit před Vaši nemovitost.
A kde to bude aktuální v nejbližších dnech?
Protože v den konání kontrolního dne nebyla vyjasněna situace kolem vedení stok a přípojek
v lokalitě řadovky, rozhodla stavební firma, že se nebude striktně držet původního harmonogramu a
začne s výstavbou hlavních stok na opačných koncích ulic Zelená a Růžová, následovat bude Dlouhá.
Ještě poznámku o nastříkaných značkách na chodnících. Jedná se o vyznačení existujících a případně
nově budovaných zařízeních. Je to důležité pro stavbu, aby nedošlo k poškození již existujících sítí
(elektrické, telekomunikační, vodovodní či plynové). Barevné značení má omezenou životnost, během
cca půl roku dojde k jejímu zmizení, nemusíte se tedy obávat, že naše chodníky či silnice zůstanou na
dlouhá léta jako omalovánky.
V případě, že vlastníte starší nemovitost, je pro stavbaře velmi důležitá informace o poloze
připojení Vašeho svodu do dešťové kanalizace. Určitě jim tuto informaci řekněte nebo jinak dejte na
vědomí. Zabráníte tak poškození potrubí a hlavně zkrátíte čas, jak dlouho bude u Vás rozkopáno …
Vysokorychlostní internet
Společnost JON využila situace, kdy „bude rozkopaná celá vesnice“ a připokládá do výkopu také
optické vlákno pro vysokorychlostní internet. Netýká se to jen hlavního řadu, ale také přípojek do
domácnosti. Kdo tedy bude mít zájem, může mít doma zdarma přípojku na vysokorychlostní internet.
Podobně jako v případě kanalizační přípojky, bude přípojka vysokorychlostního internetu zvyšovat
cenu Vaší nemovitosti.
„Guláš“ v odpadech
Ano, v poslední době se nashromáždily okolnosti, že je kolem odpadů pěkný zmatek. Možná si
říkáte, že se ta Kučerová asi úplně zbláznila. Vězte, že nejsem tak „dobrá“ a vypočítavá, ani nemám
takovou moc, abych dokázala zajistit, že stavbaři začnou dělat přípojky ve středu přesně v Severní ulici
nebo v Zelené, aby tam popeláři „neprojeli“. Píši schválně v uvozovkách, protože těžká technika VSK
ulicí projela, auto AVE už se tam údajně nevešlo …. Stejně tak neumím ovlivnit, proč na náš přímý
dotaz na svozy BIOodpadu nikdo z kompetentních nezareagoval a na naši středeční informaci, že jsme
si svoz na pátek zajistili jinde, přišla odpověď okamžitě a s požadavkem na navrácení BIO nádob hned
druhý den. A po dalším vyjednávání bude realizován i poslední plánovaný svoz BIO odpadu. Vše je o
vzájemné komunikaci, podtrhuji slovíčko vzájemné. Laskavý čtenář si udělá obrázek sám …
A proč pořád mele o tom třídění? Protože nechce, aby skládka v Čáslavi (nebo kdekoli jinde, to je
jedno) rostla až do výšky Mount Everestu. Uvědomme si, prosím, že veškerý odpad, který vytvoříme,
se musí někde uložit nebo zpracovat. Je mi milejší, když se zpracuje, než když se bude někde vršit. Vy
byste se chtěli dívat z okna svého domu na hromadu odpadků?
A taky nechce vydávat z rozpočtu peníze na zvyšování té hromady v Čáslavi, připadá jí to poněkud
nerozumné. Na posledním zastupitelstvu se mne jeden ze zastupitelů zeptal, co je vlastně cílem? Cílem
je (a už jsem to říkala na setkání ve Vébrově restauraci na konci prázdnin, když u nás byli tvůrci
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motivačního systému), abychom měli poplatek za odpad pro ty, kteří třídí, ve výši 120 Kč na hlavu a na
rok. U 4 členné domácnosti by tak roční výdaj mohl být jen 500,- Kč proti současným 2 200,- Kč. Vy
byste nechtěli mít tak malý poplatek? A možná se dopracujeme k tomu, že bude moci svoz popelnic
probíhat jen jednou za 3 týdny, jak už byla poptávka v řadovkách za stávajícího systému. Kolik budeme
platit na onu hromadu v Čáslavi či jinde je skutečně jen v našich rukách.
Od února 2018 svoz odpadů pouze ve 14 denním intervalu – pro koho je popelnice zdarma?
Jak jsme již informovali v minulém čísle Polepských listů, bude probíhat svoz směsného
komunálního odpadu v zimě i v létě jen ve 14 denním intervalu. Tj. i v zimních měsících bude svoz jen
jedenkrát za 14 dní, a to v sudém týdnu.
Plně si uvědomujeme, že pro domácnosti, které v zimě topí pevnými palivy, je to určitá komplikace.
Abychom jim vyšli vstříc, nabízíme možnost zapůjčení druhé popelnice zdarma. Pokud tedy
domácnosti, které měly předplacený kombinovaný svoz (v létě jednou za 14 dní, v zimě každý týden),
budou potřebovat popelnici navíc, prosíme, přihlaste se do konce listopadu na OÚ. Během prosince
budou nakoupeny a v lednu budou popelnice formou zápůjčky distribuovány do domácností. Jedná se
zhruba o 60 domácností.
Výše poplatku za odpad v příštím roce se vrací na poplatek za osobu a na svou původní hodnotu
Mnozí z Vás volali po návratu k poplatku za odpad tzv. „na hlavu“ – tedy za osobu. K tomuto
systému se vrátíme hned od ledna roku 2018. Možná je to zklamáním pro naše sousedy, kteří nemají
mnoho odpadu a důsledně třídí, protože od nového roku nebude možné si zakoupit jednorázovou
známku.
Neustále se snažíme svoz odpadů zefektivňovat. Tím, že se pro letošní rok zrušila možnost si
objednat týdenní svoz i během léta, poctivým tříděním vás všech a v důsledku zavádění nového
motivačního systému v podobě pytlového sběru, se za prvních 10 měsíců snížilo množství odpadů
z loňských 111 tun na letošních 98 tun. Ve stejném období došlo k poklesu nákladů za svoz a uložení
odpadů o bezmála 42 tis. Kč. Další úspory se v následujícím roce projeví bezesporu tím, že od února
2018 bude zrušen týdenní svoz během zimního období. Abychom domácnostem, které topí pevnými
palivy, kompenzovali určité komplikace, nabídli jsme jim možnost si zdarma zapůjčit druhou kovovou
nádobu na popel.
Zastupitelé na svém posledním jednání v listopadu vyhověli mému návrhu, aby poplatek na rok
2018 na osobu zůstal na stejné úrovni, než se přešlo na známkový systém. A to přesto, že se v letošním
roce zvýšily ceny skládkovného i hodinová sazba nákladů na obsluhu. Pokud jste se tedy nezapojili do
pytlového sběru tříděného odpadu, bude pro vás platit výše poplatku 550,- Kč na osobu a rok. Cena
stejná jako před 3 lety je poděkováním za Vaše třídění a snahu omezovat odpady.
Výše slevy na poplatku za odpad pro domácnosti, které se zapojily do pytlového sběru
Slevy na poplatku za odpady se pro rok 2018 týkají domácností, které se alespoň jednou zapojily do
pytlového sběru tříděného odpadu v měsících srpen a (nebo) září. Za odevzdaný vytříděný odpad
dostávají domácnosti tzv. eko body. Jejich množství závisí na hmotnosti odevzdaných pytlů, přičemž
podotýkám, že bylo domluveno s programátory „vypnutí“ spodního i horního limitu na váhu pytlů.
Cena eko bodu ještě nebyla definitivně určena, bude se o ní jednat na prosincovém zastupitelstvu.
Budu navrhovat, aby cena zůstala na již dříve oznámené částce, tj. 10 Kč/ eko bod. Vy, kteří jste se
zapojili až později, nezoufejte, nasbírané eko body se započítávají do slevy na rok 2019. (Pozn. Počet
eko bodů najdete na svém odpadovém účtu.)
Velikost slevy bude tedy odpovídat množství vámi vytříděného odpadu. A protože se pro slevu na
poplatku počítá jen s vytříděným odpadem za srpen a září (jedná se jen o krátké období, a přesto se do
novinky přihlásila zhruba polovina domácností) budu navrhovat, aby tyto domácnosti dostaly bonus za
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to, že se do motivačního systému zapojily a přispěly tak k úsporám na výdajích za nakládání s odpady,
tedy aby se část peněz vrátila těm, kteří se o úsporu zasloužili.
Máte doma popelnici, která už dosluhuje?
Pokud máte doma popelnici, která je již léty opotřebovaná či ji napadla koroze, máme pro vás
nabídku. V souvislosti s nákupem popelnic pro domácnosti, které po zavedení 14 denního intervalu
nebudou mít dostatečnou kapacitu na ukládání popela, se nám podařilo přímo u výrobce MEVA
Roudnice zajistit výhodnou cenu 880,- Kč včetně DPH a dopravy. Jedná se o klasickou kovovou
popelnici o objemu 110 litrů z pozinkovaného plechu o síle 1 mm (standardně se dodává jen tloušťka
plechu 0,8 mm) s gumovou obručí na dně k omezení hlučnosti při přemísťování. Termín dodání je
nejpozději polovina ledna 2018.
V případě Vašeho zájmu o koupi popelnice se, prosím, přihlaste na obecním úřadě a při objednávce,
prosím, zdůrazněte, že se jedná o koupi (nikoli zápůjčku). Objednávku samozřejmě můžete zaslat také
e-mailem na oupolepy@obecpolepy.cz. Možnost objednávek je pouze do konce listopadu letošního
roku.

Jednou větou ...













Do výběrového řízení na dodavatele služeb odpadového hospodářství se přihlásil jen jeden
uchazeč (AVE Kolín). Protože vybírat jednoho dodavatele z jedné nabídky není soutěž, bylo
výběrové řízení zrušeno. Zadávací dokumentace byla upřesněna a znovu vyvěšena na profilu
zadavatele i webových stránkách obce 20. 11. 2017. Nabídky mohou uchazeči posílat až do 7.
12. 2017. Komise na hodnocení zakázek bude zasedat 11. 12.
V současné době probíhá upřesňování projektové dokumentace za účelem obnovy stavebního
povolení na uložení kabelu elektrického vedení do země v lokalitě Potoční, část Masarykova a
hasičárna. Zda a kdy se bude přeložka elektrického vedení realizovat, nemá obecní úřad
informace.
S firmou VODOS bude prodloužena smlouva o provozování vodovodu do konce roku 2018.
Kromě několika vychýlených stromů a jedné stržené plechové střechy na hospodářské budově
snad větší škody na majetku vichřice z 28. a 29. října v Polepech nenapáchala.
Zastupitelé schválili směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu – do 20 tis. Kč může
rozhodovat starosta, v případě ceny zakázky 20 až 200 tis. Kč musí komise vybírat minimálně ze
2 nabídek, u hodnoty zakázky 200 až 500 tis. Kč bude komise vybírat minimálně ze 3 nabídek,
nad hodnotu 500 tis. Kč není minimální počet nabídek stanoven, vybírat se bude z nabídek,
které splňují zadávací podmínky. Vícepráce budou řešeny pouze dodatkem ke smlouvě.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z listopadového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka prosincového čísla Polepských listů bude v sobotu 16. prosince. Budeme rádi za vaše
postřehy, poznámky a názory.
Máte-li zájem nahlédnout do prováděcí dokumentace kanalizace, je Vám k dispozici v úředních
hodinách starosty a místostarostky.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce a jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekci Praktické informace:
 Plasty – každou středu – 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12.
 Papír – každý pátek – 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22.12.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 12. 12.
 Komunální odpad – svoz 1x za 14 dní – sudá středa - 29. 11. a pak každý týden, tj. 6.
12., 13. 12., 20. 12.; jednorázové svozy jsou možné ve stejných termínech jen s tím
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rozdílem, že je nutné vylepit jednorázovou známku (jednorázové známky se lepí na
okraj víka popelnice, část spodní ochranné vrstvy neodlepujte, aby se pracovníkům
AVE lépe strhávaly)
 NOVĚ – pytlový svoz vytříděného plastu, papíru, nápojových kartonů, plechovek a
jiného kovového odpadu, drobného elektrozařízení a jedlého oleje a tuku od Vašeho
domu – ve čtvrtek 30. 11., následující svoz bude mezi svátky ve čtvrtek 28. 12. (pokud
to dovolí počasí, v případě vysoké sněhové pokrývky bude svoz posunut na leden
2018, budete včas informováni).

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Polepské posvícení ve znamení chodského koláče
V letošním roce se podařilo získat rekordní sumu sponzorských finančních darů: VSK 20 tis. Kč, od
společnosti AW COOL 15 tis. Kč, TPCA formou zaměstnaneckého grantu poskytla 7 tis. Kč a Poline
věnovala 5 tis. Kč. Celková výše finančních darů dosáhla 47 tis. Kč. Sami návštěvníci přispěli na
dobrovolném vstupném, prodeji tomboly a chodských koláčů částkou 17 247,- Kč. Celkové příjmy
dosáhly částky 64 247,- Kč.
Výdaje na přípravu posvícení (výzdoba, poutače, šatnové bloky, jednorázové nádobí, odměny pro
soutěžící apod.) dosáhly 1 303,- Kč. Tombola (chodská keramika, knižní průvodci, kanafasové výrobky)
2 405,- Kč, účinkující: 10 000,- Kč The Rebel Pipers, 25 000,- Kč Malý lidový soubor (MLS), 8 500,- Kč
Trampoty, 3 000,- Kč zvukař, 4 200,- Kč Divadélko z půdy a 1 000,-. Kč vystoupení chodského psa;
výdaje spojené s občerstvením dosáhly hodnoty 8 378,- Kč. Celkové výdaje se vyšplhaly na 63 786,- Kč.
 Nákupní Polsko
Náklady na autobus dosáhly výše 6 300,- Kč, příspěvky od účastníků zájezdu dosáhly celkové částky
5 450,- Kč. Doplatek z obecního rozpočtu byl celkem 850,- Kč.
 BUBUfóry a příhody aneb Co kamery neviděly
Příspěvek od návštěvníků, kteří si přišli poslechnout veselé vyprávění paní Bubílkové, činil celkem 2
400,- Kč. Výdaje na zajištění besedy dosáhly 7 400,- Kč. Doplatek z obecního rozpočtu tak byl rovných
5 000,- Kč.
Mimochodem, věděli jste, že paní Bubílková relaxuje u ručních prací? Nám ukázala a prodala něco
ze svých originálních šitých korálkových náhrdelníků …
 Kurzy paměti II
Už druhý cyklus na trénování paměti v délce 6 lekcí proběhl opět příjemné atmosféře. Výdaje za
lektorku byly 3 600,-, příspěvek od kurzistů 1 920,- Kč. Rozdíl ve výši 1 680,- Kč byl uhrazen z rozpočtu
obce.

Třídění odpadů se vyplatí – odpadové účty
Dosavadní výsledky pytlového sběru plastů, papíru a dalších odpadů
Prvního pytlového sběru na konci prázdnin se zúčastnilo 82 domácností, na konci září to bylo 90
domácností a na konci října už 114 domácností.
Počet aktivních domácností, tj. domácností, kde je přihlášena k trvalému pobytu v Polepech alespoň
jedna osoba, je 223, z toho jsou 3 chalupáři a dále celkem 23 bytů v bytovce u hřiště. Alespoň jednou
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se pytlového sběru zúčastnilo 135 domácností, tj. něco málo přes 60%. Vzhledem k tomu, že většina
z Vás zatím nemá hmatatelné výsledky, tj. že přesně neví, kolik za svůj zápal pro věc dostane, tak je to
velmi pěkný výsledek a potvrdilo se, že v Polepech se třídit umí.
V srpnu se celkem vytřídilo a sebralo 787 kg odpadů, v září 993 kg a v říjnu dokonce 1220 kg.
Dohromady 3 tuny odpadů, z toho více než polovinu tvořil papír a téměř 1 tuna byly plasty.
Nejčastější problémy vyskytující
se při posledním pytlovém sběru
aneb na co si dávat pozor
Následující výčet se týká jen
některých domácností, snažila
700
jsem se při posledním sběru
v říjnu dávat do poznámky
600
hodnocení, takže většina z vás
500
najde na svém odpadovém účtu
přehledu
svozů
pochvalu,
400
obzvláště když se pytel nacházel
Papír
300
ve váhovém limitu. Kde byl
Plast
problém, snažila jsem se zapsat a
Kovy
200
upozornit, o co se jedná i tam.
Tetrapak
100
Obecně platí:
Oleje a tuky
Elektroodpad
 V pytli s papírem se občas
0
vyskytuje velké množství
Srpen
Září
Říjen
letáků, časopisů či novin –
lépe vytřídit a svázat provázkem do balíčku, pytel se pod velkou váhou trhá a finanční efekt pro
obec je i podstatně menší než, když jsou noviny svázané zvlášť …
 Balíky s tiskovinami prosíme pevně svazovat – když se při svozu rozsypou, nejsme schopni určit,
komu body připsat.
 Do plastů NEpatří platíčka od léků (popelnice na směsný odpad), ani hliníková víčka ponechaná
na jogurtových kelímkách (kovy)
 Do plastů NEpatří guma (např. rohožky) ani molitan (v malém množství do popelnice, ve velkém
na sběrný dvůr).
 Do papíru NEpatří obaly od vajíček, ani roličky od toaletního papíru (obojí je možné
kompostovat) a už vůbec NE papírové kapesníky (z hygienických důvodů patří do směsného
odpadu a navíc obvykle obsahují částice plastu)
 ŠPATNÉ - v plastech byly nalezeny plesnivé zbytky jídel, odpad obsahoval zbytky nápojů nebo
byl jinak mokrý a zapařený (než ho dovezeme na třídičku, tak zplesniví).
 NEJHORŠÍ – z pytlů teče mléko - nápojové kartony od mléka nechat ŘÁDNĚ vykapat
 ÚPLNĚ NEJHORŠÍ – z pytlů s plechovkami tečou zbytky potravy pro domácí mazlíčky či jsou tam
zbytky jídla - plechovky od konzerv prosíme VYPLÁCHNOUT!!!
Odpadový dotazník
Je možné jej vyplnit na Vašem odpadovém účtu, kdo nemá přístup k internetu, může vyplnit
v papírové podobě na OÚ.
Zatím jen 40 domácností má odpadový dotazník vyplněný. Pro někoho je to otravná záležitost.
Rozumím. Není to povinnost. Ale jsou za to další body … A nezapomeňte, že má platnost jen jedno
čtvrtletí. Během 3 uplynulých měsíců se můžete rozhodnout, že např. nebudete odebírat reklamní
letáky a ošidili byste se tak o další body za snižování množství odpadu.
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Proč to všechno děláme?
Rozhodně ne proto, abychom Vás nějak šikanovali. Znovu opakuji, že zapojení do motivačního
systému je DOBROVOLNÉ. A nejsme sami, tímto způsobem třídí např. i v Nové Včelnici na
Jindřichohradecku, odkud jsem opsala, proč to někteří z nás dělají:
 Chceme snížit množství odpadů, které končí na skládce (to je ten Mount Everest v Čáslavi
nebo kdekoli jinde).
 Celkově snížit náklady na svoz a likvidaci odpadů (to už se nám z části daří).
 Zvýšit příjmy za vytříděný odpad (zatím nemáme s čím porovnat, vykazovaná čísla
v minulosti bohužel nevypovídají o skutečnosti).
 Motivovat domácnosti ke snižování odpadů (podle čísel se začíná projevovat i v této
kategorii – vloni 111 tun komunálu a letos za stejné období 98 tun, a to přesto, že se nám
zvýšil počet obyvatel z 630 na cca 650).
 Umožnit domácnostem ovlivnit výši poplatku za odpady podle úrovně třídění (u některých
se projeví už v poplatku na rok 2018 ).

Kulturní a sportovní akce
Komu letos vyrostla největší dýně?
Protože je zájem o tuto soutěž mezi dětmi velmi malý a obejít celou vesnici vydá na 2 odpoledne,
bylo nutné se letos do soutěže přihlásit. Těch, kteří chtěli změřit síly v zahrádkářském umu, bylo
nakonec 5. Ani letos nepadnul rekord, který drží Abrahámovi se součtem rovných 400 cm. Letos tomu
chybělo rovných 20 cm a zase u Abrahámů 
Pořadí na prvních třech místech bylo však nakonec velmi těsné. Posuďte sami:
1. místo - sourozenci Abrahámovi se součtem 380 cm
2. místo - brášci Skopalovi se součtem 366 cm
3. místo - sourozenci Koutovi se součtem 354 cm
4. místo - kluci ze Zvonečku se součtem 281 cm
5. místo - holky Nehasilky (jak se přihlásily ) se součtem 251 cm
Všichni soutěžící dostali diplom a nějakou drobnost na památku. Všem účastníkům moc
gratulujeme, vážíme si jejich pěstitelského zaujetí a držíme palce do dalšího roku!
Rozsvěcení vánočního stromu
Přijďte v neděli 10. prosince do Vébrovy restaurace na společné předvánoční setkání spojené
s rozsvěcením vánočního stromu. Setkání začíná od 15:30 hodin, kdy si budete moci nakoupit
drobnosti od dětí z výtvarného kroužku nebo od kluků ze Zvonečku. Od 16 hodin budou moci děti i
dospělí shlédnout pohádku Cesta do Betléma v podání Divadélka Kůzle z Kutné Hory. Poté společně
rozsvítíme vánoční strom před Vébrovou restaurací a poslechneme si vánoční písničky v podání
pěveckého souboru Privatissima. Po celou dobu budete moci popíjet svařáček, vlastní hrníček je
vítaný, protože nezaručujeme, že se z nastřádaných zásob ve Vébrově restauraci dostane na všechny …
Vánoční koncert
Přátelé, kamarádi, Polepáci: dne 16. 12. 2017 v předvečer třetí adventní neděle Vás zveme od 18.00
hodin do Polepské hospody na Vánoční koncert prodloužený country večerem spojený se SVAŘÁKEM a
SKOŘICOVÝMI TRDELNÍKY. Koncert NÁM zahrají a zazpívají Loštičáci se svým pěveckým sborem
Písklata (děvčata 8 - 10 let). Kapela známá po celé Moravě, a již několikrát účinkující i v naší hospodě,
navodí skvělou vánoční atmosféru. Přijďte si poslechnout koncert a po něm si zatančit a třeba i
zazpívat. Budeme se na všechny těšit.
Vaši hospodští
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Připravujeme
26. 12. Polepské vánoční zpívání
31. 12. Silvestr ve Vébrovce s živou hudbou (hrát bude Tomáš Holoubek a zpívat zpěvačka Karolína)

Naši čtenáři nám píší …
Vážení polepští přátelé,
naposledy jsem přispívala do těchto Listů po vašem vydařeném posvícení. Tentokrát bych chtěla
zmínit právě ukončený kurz paměti, který se konal v budově OÚ již podruhé. Tematicky navázal na
jarní kurz a společně jsme si připomenuli vybrané paměťové techniky, dozvěděli se, co se skrývá pod
pojmem Myšlenkové mapy atd.
Zkusili si vytvořit vlastní erb, který z této techniky vychází a mentální mapování prověřili i jinak v
praktické části při plánování různých činností a úkolů. Je to efektivní nástroj, jehož výhodou je
přehlednost a neustále probíhající asociační proces, který mozek nutí k aktivitě.
Dialog levé a pravé mozkové hemisféry nás zase přivedl k poznání dominance určité části mozku.
To se promítlo do vnímání prostoru, detailů, tvořících celek. Pracovali jsme i s různým zakreslováním,
hledali souvislosti s orientací na sémantickou paměť. V několika lekcích si lidé zase připomněli jak si
nejlépe zapamatovat tváře a jména.
Během 6 lekcí jsme se snad dozvěděli mnohé k udržení funkční paměti a snad se i příjemně bavili.
Alespoň já jsem se vždy do Polep těšila.
Byla to velmi sympatická skupina čítající přibližně 15 i více osob, a třebaže starších, s velkým
zájmem o život a poznávání. To by jim mohl závidět leckterý mladší člověk... Mezi sebou jsme měli i
zástupce mladší generace a věřím, že to byla oboustranná zkušenost.
Děkuji vám, přátelé, za hezké chvíle v kurzu, za vaši tvořivost a ochotu spolupráce. Ing. I. Kučerové
patří dík za organizaci a taktéž i OÚ v Polepech.
Přeji vám všem hodně zdraví a pohody v čase téměř předadventním a budu se těšit třeba na
viděnou v roce příštím, v roce 2018.
S pozdravem
Eva Kubínová - trenérka paměti České společnosti
trénování paměti a mozkový jogging

Společenská kronika
V listopadu slaví své životní jubileum tito naši sousedé:
89. narozeniny paní Anna Pilná,
85. narozeniny pan Lubomír Holoubek,
80. narozeniny pan Václav Suchý
a 75. narozeniny pan Ing. Vladimír Nezmeškal.
Přejeme všem oslavencům do dalších let
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Irena Kučerová. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
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