Září 2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Dostáváte poslední číslo Polepských listů v tomto volebním období.
Pátého a šestého října nás čekají komunální volby, ve kterých
budeme na další čtyři roky volit nové zastupitele. Ještě než tento
okamžik nastane, rád bych se ohlédnul za čtyřmi roky, které máme
za sebou. V naší obci je obecní zastupitelstvo složeno ze sedmi
zastupitelů, jistě si ještě pamatujete, že jste je vybírali ze dvou
kandidátek. I přesto, že dva zastupitelé během volebního období
odstoupili, jejich místa obsadili náhradníci a počet zastupitelů se
udržel na sedmi.
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva jsem všem
přítomným poděkoval za to, že se dle svých možností zúčastňovali
nejen zasedání zastupitelstva, ale i pomáhali řešit obecní záležitosti.
Někdo více, někdo méně. Ale tak už to v životě chodí.
Nejvíc chci ale poděkovat Ireně Kučerové, za její nasazení, se
kterým tři roky vykonávala funkci místostarostky. Díky jí patří za její
nasazení a preciznost, se kterými se stavěla k řešení obecních
záležitostí. Jedno, zda šlo o pořádání různých obecních aktivit posvícení, mozková cvičení pro seniory, akce pro děti, zájezdy za
krásami naší vlasti, nebo o provozní věci - nové webové stránky,
obecní facebook, výběr dodavatele energií a spousta dalších aktivit.
Co však zaslouží největší ocenění, je systém nakládání s našimi
odpady, jehož zdokonalování věnovala spoustu času s cílem nejen
nám umožnit chovat se ekologicky, ale hlavně s cílem ušetřit naše
domácí rozpočty. Možná jsem na některé aktivity zapomněl, ale
jistě si i sami vzpomenete, co všechno Irena zajišťovala.

Napište si
do kalendáře 
Svoz komunálního odpadu:
3., 17. a 31. 10.
14. a 28. 11.
12. a 26. 12
Svoz BIO:
28. 9.
12. a 26. 10.
9. a 23. 11. (poslední 2018)
Svoz pytlového tříděného
odpadu: (každý poslední
čtvrtek v měsíci)
27. 9.
25. 10.
29. 11. a 27. 12.
Halloween:
27. 10
Rozsvěcení vánočního
stromu:
2.12.
Polepské vánoční zpívání
26. 12. od 17.00

Administrativní pracovnice: Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 8 – 12 hod.
Starosta: Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Místostarostka: Do komunálních voleb v roce 2018 nebude funkce obsazena
www.obecpolepy.cz
www.polepy.rajce.idnes.cz
e-mail: oupolepy@obecpolepy.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515

Nasadila vysokou laťku a možná i to je důvodem, proč v současné době Polepy místostarostu nemají.
Nenašel se nikdo, kdo by měl odvahu si na její místo sednout. Ireno díky.
Od poděkování k informacím, po kterých většina z Vás prahne. V minulých a možná i předminulých
listech jsem sliboval, že bude kanalizace co nejdříve dokončena a my se budeme moci připojovat. S tím
souvisel i slib dodání smluv týkajících se soukromých částí kanalizačních přípojek. Zhruba před
měsícem jste možná zaznamenali na obecních vývěskách, webu a facebooku nepříliš optimistickou
informaci o stavu prací na naší splaškové kanalizaci. Od té doby stavební úřad provedl kontrolní
prohlídku stavby a zjistil závady, které brání kolaudaci stavby, a které zhotovitel nyní odstraňuje. Při
kamerových prohlídkách ovšem bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou již napojeny. Nejen že se
tímto jednání majitelé nemovitostí dopouštějí porušování zákona, ale hlavně není možné jednoznačně
zjistit, zda a kde jsou na kanalizačních stokách závady, kterými do systému natékají tzv. balastní vody.
Pokud bychom se smířili s tím, že závady a natékání balastních vod do kanalizace nebudeme chtít po
zhotovitele řešit, museli bychom jejich čerpání do kolínské kanalizace platit ve stočném všichni.
VYZÝVÁM TEDY VŠECHNY OBČANY POLEP, ABY SVÉ ODPADNÍ VODY NEVYPOUŠTĚLI DO
NEZKOLAUDOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A UMOŽNILI ZJIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ ZÁVAD. V současné
době provádí budoucí provozovatel kamerové prohlídky, při kterých bude "černé" přípojky zjišťovat a
předávat k řešení.
S kolaudací kanalizace souvisí i následné připojování nemovitostí. Jakmile bude stavba zkolaudována,
požádá obec o vydání územního souhlasu a my se po jeho získání budeme moci fyzicky připojit.
Vybudování přípojky na vašem pozemku by však mělo být provedeno tak, aby ani touto přípojkou
nenatékaly do kanalizace balastní vody, kterými jsou nejen průsaky z podzemí, ale i vody dešťové.
Řešením je položení potrubí odbornou firmou, případně svépomocí. Vždy však existuje podmínka, že
zástupce VODOSu Mgr. Konývka chce položené potrubí vidět. Vzhledem ke skluzu, do jakého se celá
stavba dostává, vyšel VODOS vstříc a souhlasí s tím, abychom si přípojky budovali i bez fyzické kontroly
panem Konývkou. Stačí, pokud si celou stavbu přípojky budeme průběžně fotografovat. Bližší
informace jsou přílohou těchto listů.
Ovšem k tomu, abychom přípojkou mohli odpadní vody i vypouštět, potřebujeme mít smlouvu s
provozovatelem kanalizace, kterým je VODOS Kolín. Přihláška je k dispozici na webových stránkách
https://www.vodoskolin.cz/file/edee/ostatni/dokumenty/zrizeni_pripojky_a_prihlaska_odberu_2.pdf
případně ji můžete získat na obecním úřadu.
Další informace týkající se života v naší vesnici najdete uvnitř listů.
Na závěr bych rád poděkoval i Vám všem, kteří přispíváte k pohodě a dobré náladě, kteří pomáháte,
aby Polepy byly čistou a hezkou vesnicí, kteří se svým dílem podílíte na tom, že se nám tady žije dobře.
A všem přeji pevné dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
Soukromé části domovních kanalizačních přípojek. Přílohou listů je smlouva, na jejímž základě
obec zařídí projekt a územní souhlas, to vše za 2.500,- Kč. Podepsané smlouvy prosíme vrátit bez
zbytečného prodlení na obecní úřad.
Vodné a stočné. S výstavbou kanalizace, resp. s jejím provozováním byl spojen výběr nového
provozovatele obecní vodohospodářské infrastruktury (vodovodu a kanalizace). Ačkoliv jsme nového
provozovatele vybírali pomocí tzv. koncesního řízení, které mělo zajistit výhodnější podmínky pro
obec, přihlásil se pouze jediný, a to právě společnost VODOS Kolín. Ostatní vodohospodářské
společnosti z okolí odmítly účast v soutěži.
Dle kalkulace společnosti VODOS vychází od ledna 2019 cena jednoho m3 vody odebrané z
obecního vodovodu (vodné) na necelých 52,- Kč, cena za 1 m3 odvedené odpadní vody (stočné)
vychází na 48,- Kč. Kalkulace zpracovaná společností VODOS, vychází nejen z nákladů, ale i z výše
nájemného. A právě výše nájemného je jedinou položkou, kterou můžeme ovlivnit vodné a stočné.
Buďto budeme nájemné požadovat a cena vodného a stočného zůstane na výše uvedených
hodnotách, nebo je požadovat nebudeme a cena se sníží. Záleží na rozhodnutí nového zastupitelstva.
Nutno však doplnit, že nájemné je vkládáno do tzv. vodohospodářského fondu obce, který slouží jako
rezerva pro obnovu vodohospodářské infrastruktury, a jeho každoroční plnění částkou cca 400.000,Kč je podmínkou ze zákona.
Posvícení. I v letošním roce se posvícení povedlo, o spokojenosti návštěvníků svědčily rozzářené
úsměvy a spousta kladných ohlasů. Orchestr Jaroslava Ježka odvedl skvělou práci, stejně jako kvartet
harmonikářů z Kutné Hory, "pavlačové" trio Jirky Fiedlera a večer klasické Trampoty. Počasí nám přálo,
dokonce i večerní zábava pod stanem skončila až po půlnoci. Poděkování patří pořadatelkám i všem,
kteří pomohli se stavěním a bouráním stanu, podia a dalšími pracemi.
Zájezd do Polska se uskuteční v sobotu 20. října 2018, odjezd z autobusové otočky bude v 6.00
hodin, návrat okolo 15. hodiny. Polepští platí 150,- Kč, přespolní o padesátikorunu víc. Přihlášky a bližší
informace u paní Ludmily Vnoučkové, případně na obecním úřadu.
Životní jubilea. Omlouvám se všem jubilantům, kterým jsem ještě nestačil popřát. Nezapomněl
jsem, pouze ještě nezbyl čas na společenskou návštěvu. Rád bych se této příjemné povinnosti zhostil
do konce volebního období.
Volby do obecního zastupitelstva. V pátek 5. října mezi 14. a 22. hodinou a v sobotu 6. října mezi 8.
a 14. hodinou budeme mít možnost zvolit nové zastupitele. Volební místnost je v prvním patře budovy
obecního úřadu. Pro občany Polep, kterým jejich zdravotní stav neumožní dojít do volební místnosti, je
připravena přenosná volební schránka, se kterou zástupci volební komise přijdou na vyžádání
k voličovi. Požádat o umožnění této formy volby lze na telefonním čísle 321725362, a to předem nebo
i v obou dnech konání voleb.

Pytlový sběr odpadů
E-mailová zpráva z 30. 8. 2018:
Dobrý den, do dnešního pytlového sběru se zapojilo 126 domácností, které vytřídily skoro 1,7 tun
odpadů (z toho 800 kg papíru a 720 kg plastů, zbytek byly kovy, nápojové kartony, oleje a
elektroodpad). Na své odpadové účty si připsaly slevu ve výši téměř 10 tisíc Kč. Ještě v září (27. 9.)
budeme třídit na slevu pro poplatek za odpady na rok 2019, od října sbíráme už na rok 2020. Měsíce
říjen až prosinec jsou na to, aby se vše spočítalo a mohlo to jít ke schválení zastupitelstvem, především
se jedná o hodnotu eko bodu a výši poplatku za odpady na následující rok. Jen tak na okraj, víte, že
dnes je to skoro na den přesně rok, kdy v Polepech proběhl první svoz pytlového sběru? Před rokem se
zapojilo 82 domácností a vytřídily skoro 800 kg odpadů (z toho přes 400 kg papíru a 250 kg plastů). Od
té doby se počet domácností téměř zdvojnásobil a s výjimkou ledna se vždy vytřídilo více než 1 tuna
odpadů, přičemž se nám zvyšuje podíl plastů z 30% na necelých 40%, které tak nekončí na skládkách
.... A to je skvělé, díky moc! Na závěr bych chtěla ještě poděkovat sousedům za potřebnou pomoc při
vážení.
Irena Kučerová

Zpráva spoluobčanům
Vážení spoluobčané.
Věnujte, prosím, pozornost této zprávě.
V řadovkách došlo ke dvěma případům otrávení domácího mazlíčka. Nechápu, jak může být někdo
tak zlý a pohazuje po obci otrávenou návnadu, která způsobuje psům a kočkám nepředstavitelné
utrpení. Pokud jste si všimli podezřelého člověka a jste schopni podat informace vedoucí k jeho
identifikaci, prosíme, ozvěte se. Nejlépe Policii ČR na tel. číslo 974 874 710.

Okénko do knihovny
Vážení čtenáři.
V předchozích listech jste byli informování o možnosti zapůjčení audioknihy, ovšem ještě nebyly
k dispozici přehrávače. Přehrávače dorazily, tedy je možné uspokojit i čtenáře se slabším zrakem.
Seznam audioknih je k dispozici v knihovně.
Opět žádáme všechny čtenáře, kteří mají knížky půjčené rok a více, někteří dokonce rok a půl, aby je co
nejdříve vrátili.

Polepský fotbal
Jak jistě většina z Vás ví, díky partě nadšenců se podařilo obnovit polepský fotbal. Fotbal hraný od
srdce a pro radost. Pro radost nejen hráčů, ale i fanoušků, kterých na zápasy chodí okolo stovky. Po
dvou letech se do Polep vrátil sport se skoro devadesátiletou historií. Podle kronikáře pana Vacka byl
založen v roce 1929. Informace o fotbalovém dění jsou pravidelně zveřejňovány na webu
http://www.obecpolepy.cz/volny-cas/tj-polepy/
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Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Rostislav Vodička. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.

