Prosinec 2019
Slovo starosty

Vážení spoluobčané.

Adventní období se blíží ke svému vyvrcholení. Všichni se
připravujeme na Štědrý den, myslíme na své blízké a na to,
jaké jim pod stromeček nadělit dárky, aby z nich měli
radost. A vlastně radost dáváme i sobě. Rozzářené oči,
dobrá nálada, spokojenost, to je přeci pro nás ten největší
dárek, jaký si u svých blízkých můžeme nadělit. A také
jejich společnost, bez zbytečného spěchu a nervozity.
Ačkoliv, když se připaluje kapr, trocha nervozity možná
zavládne.
Po roce Vám všem opět přeji příjemné svátky, pokud
možno jejich klidné prožití, dobré zdraví a hlavně dobrou
náladu a radost ze života.
A když se třeba trochu zamyslíte, co byste chtěli v příštím
roce v naší vesnici vylepšit, budeme rádi za Vaše rady a
náměty.

Váš starosta Rostislav Vodička

Obecní úřad
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Napište si
do kalendáře 
Svoz komunálního
odpadu:
POZOR změna - svoz
proběhne ve čtvrtek 26.
12., 8. 1., 22. 1., 5. 2.,
19. 2.
Svoz pytlového
tříděného odpadu:
POZOR změna - svoz
proběhne v pátek 27. 12.
30. 1., 27. 2.
Zasedání obecního
zastupitelstva
8. 1., 11. 3.
Polepské vánoční
zpívání
26. 12. od 17:00
Novoroční vycházka
1. 1. od 14:00
Posezení u kávy
s krabičkou přání
15. 1. od 18:00

telefon 321 725 362
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
mobil 724 180 515
Po, St 16:00 – 21:00 hod. Út, Čt 9 – 14 hod.
mobil 722 937 844
www.polepy.rajce.idnes.cz
oupolepy@obecpolepy.cz

Informace z Obecního úřadu Polepy
- Změna termínu svozu komunálního odpadu - upozorňujeme, že svoz
komunálního odpadu proběhne ve čtvrtek 26. 12. 2019 místo středy 25. 12.
2019.
- Změna termínu svozu prosincového pytlového sběru – upozorňujeme, že
poslední letošní pytlový sběr proběhne v pátek 27. 12. 2019 místo čtvrtka
26. 12. 2019.
- Jednodenní zájezd na hory – Benecko – pořádá pan Jelínek z Červených
Peček, 28. 12. 2019, odjezd z otočky autobusu v Polepech je v 6:45, cena
autobusu je 200 – 250 Kč dle zaplněnosti, děti za autobus neplatí. Bližší
informace získáte přímo od pana Jelínka na telefonním čísle 608 965 106,
770 194 010.
- Pozvánka na Novoroční vycházku – 1. ledna 2020 vás zveme na tradiční
procházku. Sraz je u fotbalového hřiště v Polepech ve 14:00 hodin. Přijďte
se novoročně provětrat a pozdravit sousedy.
- Posezení u kávy s krabičkou přání – knihovna v Polepech pořádá 15. 1.
posezení u kávy, od 18:00 ve spolkové místnosti obecního úřadu
- Poplatek v knihovně – paní Lelková vybírá od ledna 2020 registrační
poplatek do knihovny 20,- Kč pro čtenáře od 15 do 80 let, ostatní jsou od
platby poplatku osvobozeni.
- Provoz obecního úřadu mezi vánočními svátky - V termínu od 20. 12.
2019 do 3. 1. 2020 je úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen. Otevřeno
pro veřejnost bude opět od 6. 1. 2020 dle běžných úředních hodin.
V nezbytných případech jsme k dispozici na telefonech uvedených v zápatí
listů.

Jednou větou
- Na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva byl mimo jiné schválen
rozpočet na příští rok. Příjmy jsou plánovány ve výši 10.197.800,- Kč,
výdaje ve výši 8.621.951,- Kč.
- Kromě rozpočtu byly schváleny i cena za odpad a cena vodného a
stočného. Základní cena za likvidaci odpadu vychází 750,- Kč na
obyvatele. K této ceně je však třeba "připočítat" slevu za třídění odpadu,
která vychází v příštím roce v průměru cca 200,- Kč na hlavu. Konečná
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cena tedy je u průměrně třídící domácnosti zhruba 550,- Kč na osobu.
Informace o výši částky se zohledněním slev za ekobody předá všem
domácnostem Ing. Kučerová.
- Vodné na příští rok je 45,92,- Kč, stočné 64,09 Kč. Pro většinu
domácností se jedná o radikální změnu v rozpočtu. Ačkoliv se finanční
výbor snažil najít cestu k nižší ceně, podařilo se snížit cenu stočného pouze
o pět korun. Okolo ceny vodného a stočného probíhalo hodně jednání, mne
kromě jiného zaujala i myšlenka, která na nich zazněla. Doposud jsme své
odpadní vody likvidovali různým způsobem. Kdo si nechával pravidelně
vyvážet svoji jímku oficiálním dopravcem, ten přílišnou změnu
nezaznamená. Ovšem ten, kdo měl z jímky přepad, případně ji vypouštěl
do dešťové kanalizace, pro toho je platba za řádnou likvidaci odpadních
vod významným zásahem do rozpočtu. Letošní, a hlavně příští, rok je
rokem zkušebním, ve kterém si ověříme, zda předpokládaná množství
vypouštěných odpadních vod odpovídají skutečnosti a zda bude existovat
cesta k úpravě ceny stočného. Od ledna také začneme zjišťovat, proč
některé domácnosti ještě nejsou připojené na splaškovou kanalizaci a jak
likvidují své odpadní vody. V případě, že nemají zajištěnou likvidaci
odpadních vod podle platné legislativy, budeme s nimi hledat vhodné
řešení.
- Ke stočnému se vztahuje i naše snaha o pomoc domácnostem, které nejsou
napojené na obecní vodovod a k zásobování domácnosti používají vodu
ze své studny, tedy jsou povinny platit „paušál“ za 35 m3 na hlavu. V
minulých listech jsem se zmiňoval o možnosti instalovat na přívod vody ze
studny vodoměr. Pravidla pro jeho instalaci vč. cenových podmínek spol.
ENERGIE AG Kolín (dříve VODOS) jsou k dispozici na odkazu:
https://www.energiekolin.cz/file/edee/dokumenty/verejne/polepy_533599/
kanalizacni_rad/technicke-standardy-jiny-zdroj-a-zalivka.pdf, případně v
tištěné podobě na obecním úřadu. V pravidlech je uvedena i možnost
instalace vodoměru, který měří množství vody používané na zálivku.
- Povinné čipování psů - většina majitelů psů má "svého" veterinárního
lékaře, u kterého může psa nechat očipovat. Pokud byste měli zájem o
hromadné čipování, přihlaste se na obecním úřadu. V případě zájmu se
pokusíme zajistit návštěvu veterinárního lékaře přímo v naší obci. Termín
pro projevení zájmu je do 15. ledna 2020.
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- Pod vánočním stromkem před Vébrovou restaurací je opět umístěna
schránka na Vaše přání. Do konce ledna máte možnost do ní vkládat svá
přání a návrhy.
- Nové veřejné osvětlení v části ulice Masarykova, a v ulicích Sportovní a
Potoční již svítí. Podle reakcí, které se k nám donesly, jsou obyvatele těchto
ulic spokojení. V době uzávěrky listů byl dokonce opět zprovozněni obecní
rozhlas.
- Stále se nám nedaří najít popelnice s čísly 603 (BIO) a 643 (směsný). Jsteli majiteli nádob na odpad s některým z těchto čísel na samolepce, prosíme,
dejte nám to vědět.
- Ačkoliv proběhla výměna nádob na BIO odpady za nové (ty původní jsme
měli zapůjčené od Obce Radim), stále ještě jsou domácnosti, kde zůstaly
původní nádoby. Svým aktivním přístupem a vrácením staré hnědé
popelnice nám pomůžete. Děkujeme.
- Zastupitelé projednávali návrh na omezení použití zábavní pyrotechniky
obecně závaznou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že jsou naklonění spíše
vzájemným dohodám než zákazům, obracejí se ke všem obyvatelům obce
s prosbou, aby používání zábavné pyrotechniky omezili jen na poslední a
první den v roce. Hlavním důvodem této žádosti je ohled na domácí zvířata,
která mohou mít s hlukem a světelnými záblesky potíže. Věřím, že prosbu
vyslyšíme a budeme k sobě ohleduplní. Vždyť neoficiálně vyhlášený
nedělní klid většina z nás také respektuje.
- Oprava povrchu průjezdní komunikace je přesunuta do jarních měsíců
příštího roku. V rámci této stavby vznikne nový přechod pro chodce u
vjezdu do Havrdovy zahrady a přechod před Vébrovou restaurací bude
posunut blíže k mostu přes Polepku.

Něco z kultury
Rozsvícení vánočního stromku v Polepech – 1. 12. jsme se v hojném počtu sešli
k příležitosti rozsvícení vánočního stromku před Vébrovou restaurací. Před
rozsvícením proběhl malý sousedský trh, který se letos poprvé musel obejít bez
výrobků „kluků“ ze Zvonečku, kteří bohužel vyčerpali všechny své zásoby při
prodejích na několika posvíceních. I přesto jsme si mohli zakoupit domácí
cukroví, voňavá mýdla, adventní věnce a další drobnosti. Všem sousedům, kteří
přinesli na trh svoje výrobky, moc děkujeme. Také jsme si společně zazpívali
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známé české koledy společně s polepskými dětmi, které zpívaly pod vedením paní
Jany Darebné.
V pátek 6. 12. proběhla ve Vébrově restauraci Mikulášská nadílka. Než přišel
Mikuláš, andělé a čerti s nadílkou, mohly si děti zasoutěžit a společně zatancovat.
Pro nadílku si přišlo přes 30 dětí. Fotografie z Mikulášské nadílky naleznete na
https://polepy.rajce.idnes.cz/Mikulasska_besidka_2019/.
Co nás čeká do konce roku?
Polepské vánoční zpívání proběhne tradičně 26. 12. u vánočního stromu před
Vébrovou restaurací. Těšit se opět můžete na svařené víno nebo čaj a malé
občerstvení, rozsvítíme i naši kapličku s betlémem, který pro nás před lety
vytvořil a namaloval náš spoluobčan Josef Švarc. Přijďte si zpříjemnit vánoční
čas, popovídat se sousedy a zazpívat si klasické koledy, jako například Půjdem
spolu do Betléma nebo Tichou noc a další … Že neznáte slova? Nevadí, i pro
letošní zpívání máme připravený originální zpěvníček.
Pokud by chtěla některá ze šikovných pekařek přinést ochutnat cukroví, nebo
něco k zakousnutí, budeme za to moc rádi a předem děkujeme.
Informace o všech plánovaných akcích naleznete na webových stránkách obce a
facebooku Naše Polepy.
Přeji všem krásné svátky, prožité v rodinném kruhu a do nového roku 2020 přeji
všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Lenka Štěrbová

Obecní knihovna v Polepech
Knihovna Polepy se účastní projektu „S knížkou do života“.
Základy čtenářství nejmenších dětí a role rodičů. Dobře osvojená čtenářská a
matematická gramotnost souvisí nejen s úspěchem ve škole, ale i úspěšností v
každodenních činnostech na pracovním trhu. Čtenářská gramotnost je celoživotní
proces, který začíná od narození. S knížkou do života přivítáme všechny nově
narozené děti v Polepech. Dříve narozené děti do věku tří let, bude-li zájem,
dostanou sadu v knihovně. Projekt je rozdělen na děti od půl roku do tří let a od
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tří let do nástupu do první třídy. Projekt má svá pravidla, čtyřikrát do roka se bude
konat setkání v knihovně, kde budete seznámeni s doporučenou literaturou pro
děti i rodiče, dostanete praktické rady jak střídat aktivity k udržení pozornosti při
čtení, výtvarné činnosti, sportu, atd. Většina rodičů je na své potomky hrdá a ráda
pro své kluky a holčičky chce připravit dobrý vstup do života. Každá rodina má
jiné zkušenosti s výchovou a může svoje zkušenosti předat dál.
Kniha se pro dítě stává jednou z možností, jak poznávat svět kolem sebe, ale i
samo sebe, jak objevovat krásu jazyka, jak si rozšířit slovní zásobu i rozvinout
fantazii a estetické cítění.
Předpokládaný kalendář návštěv v knihovně: 8. 1. 2020, 8. 4. 2020, 2. 9. 2020,
2. 12. 2020.
Knihovna bude posílat pozvánky a těšit se na Vaši účast.
Bližší informace o všech připravovaných akcích naleznete na webových stránkách
polepské knihovny https://polepy.knihovna.cz/.

Cvičení pro veřejnost
Cvičení na míčích (rehabilitační cvičení)
Každé úterý od 17 do 18 hodin ve spolkové místnosti, vede paní Alena Ptáčková
Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin ve spolkové místnosti, vede paní Marcela
Přibylová
Bodyforming
Každé úterý od 18:00 hodin ve fitku vedle hospody, vede paní Hana Pospíšilová,
cena 50,- Kč/hod.
Power joga
Každé úterý od 19:30 ve fitku vedle hospody, vede Věra Hoffmanová, cena 50,Kč/hod.
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Polepský fotbal
Po obnovení činnosti klubu a ročním působení ve 4. třídě, se týmu podařilo
postoupit. V probíhajícím soutěžním ročníku se po podzimní části nacházíme na
krásném čtvrtém místě.
Poděkování patří všem hráčům v čele s trenérem Martinem Hruškou za
předvedené výkony a reprezentaci klubu. Děkujeme fanouškům, sponzorům a
obecnímu úřadu za projevenou pomoc a podporu.
Přejeme všem hezké Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Za TJ Polepy předseda klubu Petr Sokol, Olda Vopěnka a Libor Kočí.
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

Štítarský SK

13 10

0

3

53:24

29

2

1

2.

Sokol Jestřabí Lhota B

13 10

0

3

26:15

28

2

0

3.

FK Týnec nad Labem A

13

9

0

4

50:20

27

1

1

4.

TJ Polepy

13 10

0

3

35:22

27

3

0

5.

Sokol Cerhenice

13

8

0

5

49:30

26

1

3

6.

TJ Nebovidy

13

9

0

4

43:35

26

1

0

7.

Sokol Nová Ves I.

13

8

0

5

40:32

23

2

1

8.

FC Ovčáry

13

7

0

6

28:40

20

1

0

9.

SK Konárovice

13

6

0

7

28:32

18

0

0

10.

Čechie Veltruby

13

5

0

8

25:36

16

0

1

11.

SK Křečhoř

13

4

0

9

24:34

12

0

0

12.

Viktorie Velký Osek A

13

3

0

10

29:48

10

0

1

13.

Meteor Hradištko I. A

13

2

0

11

11:50

8

0

2

14.

Sokol Sendražice

13

0

0

13

13:36

3

0

3
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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 Lenka Štěrbová a Rostislav Vodička. Příspěvky můžete zasílat na email oupolepy@obecpolepy.cz
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