Říjen 2019
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Napište si
do kalendáře 

Po velmi dlouhé odmlce se k Vám dostává další číslo
Polepských listů. Věřím, že se nám podaří obnovit
pravidelnost v jejich vydávání, abyste měli co nejčerstvější
informace o dění v naší obci.

Svoz komunálního
odpadu:
13. 11., 27. 11., 11. 12.,
25. 12.

Od října náš tým posílila Marie Mlázovská, která bude
zajišťovat administrativní činnosti.

Svoz BIO:
8. 11., 22. 11.(poslední)

Obyvatelé části obce u potoka byli od května opět sužováni
stavební činností. Tentokrát v naší obci pro společnost ČEZ
pokládala firma AZ Elektrostav Nymburk do země kabely
elektrického vedení. Využili jsme této stavby a nechali do
země uložit kabely pro veřejné osvětlení a připravit pouzdra
pro nové sloupy. Následně jsme přijali nabídku společnosti
AVE Kolín, která v dohledné době postaví nové sloupy s
LED svítidly. Část průtahu od pivovaru k hasičské
zbrojnici, ulice Sportovní a Potoční tedy budou mít v
listopadu moderní osvětlení, které by mělo být nejen
úsporné, ale hlavně bude odpovídat technickým normám.

Svoz pytlového
tříděného odpadu:
28. 11., 26. 12.

Velmi diskutovaným tématem v naší obci je cena vodného
a stočného. "Díky" tomu, že jsme na výstavbu kanalizace
dostali dotaci, vztahuje se nás povinnost vypočítat cenu
podle vzorce, který stanovil stát. Provozovatel - společnost
ENERGIE AG Kolín, vycházel z předpokládaného
množství námi vyprodukovaných splaškových vod a režií

Obecní úřad
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Velkoobjemový a
nebezpečný odpad
15. – 17. 11. – VO + NO
22. – 24. 11. – VO
Zasedání obecního
zastupitelstva
13. 11.
Babiččina krabička,
aneb posezení u kávy
6. 11.
Rozsvícení vánočního
stromu
1. 12.

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

s tím spojených. Součástí ceny je i nájemné, které od provozovatele dostáváme, a
které používáme na tvorbu fondu obnovy vodohospodářského majetku. I zřízení
tohoto fondu je nařízeno státem a má sloužit jako rezerva pro budoucí obnovu
vodovodu a kanalizace.
Spolu se zástupcem finančního výboru jsme se v srpnu setkali s novým jednatelem
provozovatele našeho vodovodu a kanalizace a jednali jsme o možnostech snížení
ceny za vodné a stočné. Abychom se pokusili domácnostem, které neodebírají
vodu z vodovodu, ale z vlastní studny, odbourat povinnost platit mnohdy
nesmyslné paušální množství 35 m3 na hlavu a rok, domluvili jsme s provozovatel
možnost instalace vodoměru na přípojku ze studny. Pravidla ještě musí schválit
zastupitelé a hned poté Vám je dáme k dispozici. Stejně tak budou zastupitelé
jednat o snížení paušálu.
Začátkem listopadu proběhne další jednání s jednatelem provozovatele, panem
Hladíkem, se kterým jsme domluvili pravidelné měsíční porovnání množství
fakturované odpadní vody proti množství vody naměřenému na průtokoměru v
předávací šachtě u Kolína. Tedy se neustále snažíme zjistit, zda cena vodného a
stočného musí být na současné úrovni.
V minulém týdnu jsme se s paní místostarostkou zúčastnili jednání s kolínskou
místostarostkou. Hlavním bodem jednání byla instalace veřejného osvětlení na
"polňačku". Kolín zjistí přibližnou cenu osvětlení a poté se budeme dohadovat o
spolufinancování. Kromě osvětlení jsme nabídli umístění našich laviček na
"polňačku". Paní místostarostka však přislíbila lavičky a odpadkové koše, které
budou odpovídat kolínskému standardu.
V říjnu také proběhl úklid a terénní úpravy našeho obecního kompostu pod silnicí
na Červené Pečky. Kompost je nyní volně přístupný s nadějí, že každý, kdo na něj
potřebuje odložit BIO odpad, bude respektovat třídění na větve a ostatní. Nyní
jsou na kompostu dvě hromady, tedy při pohledu na ně každý pochopí, kam který
BIO odpad patří. Pokud se nám nepodaří tento systém respektovat, budeme muset
závoru opět zamykat. A ještě jedna drobnost, která se vztahuje k obecnímu
kompostu. V minulosti jsme měli možnost na tuto plochu odkládat výkopek a suť.
Ukládání tohoto odpadu již zde není možné, věřím, že se mezi námi již nenajdou
lidé, kteří by chtěli toto pravidlo porušovat.
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Na závěr nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří se zapojili do novodobé
"Akce Z". Zastupitelka Martina Kubíková přišla s tím, že je třeba natřít zábradlí
u Polepky (odtud ono "Z") a sama i začala. Samozřejmě to byla aktivita, kterou
by jen vlastními silami nezvládla. Přesto se nevzdala a tak dlouho přesvědčovala
ostatní, až jsme vyhlásili brigádu a na první přišlo 24 lidí. Měli jsme velkou radost,
že jsme ještě schopní přiložit roku k dílu a velebit si naši vesnici. Posléze si i
někteří obyvatelé domů podél potoka natřeli "svá" zábradlí. Věřím, že na jaře
nátěry dokončíme. Určitě Vám dáme vědět termín brigády a budeme rádi, když
přijdete. Není to jen o práci, ale i o setkávání s novými lidmi.
Poděkování patří i sousedům, kteří pomáhají s vážením vytříděných odpadů. Přeci
jen věnují svůj čas na aktivitu, která uspoří peníze většině z nás. Pokud byste
chtěli i Vy přijít poslední čtvrtek v měsíci pomáhat do polepské hasičárny, ozvěte
se předem paní místostarostce.
Dostal jsem za úkol napsat krátké a stručné slovo starosty. Omezil jsem se tedy
na nejdůležitější body, pokud jsem na nějaký zapomněl, jistě mi někdo toto
nedopatření vytkne, a já se pokusím je příště napravit.
Přeji Vám všem hezké podzimní dny, pevné dobré zdraví a pokud možno i dobrou
náladu.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
- Aktuality z úřadu do e-mailové schránky – pokud máte zájem dostávat
aktuální informace z obecního úřadu, jako jsou aktuality na webových
stránkách či hlášení obecního rozhlasu, je třeba absolvovat přihlášení
k odběru novinek, které najdete na obecním webu v pravém sloupci. Kromě
vyplnění příslušných údajů a ověřovacího kódu musíte ve své e-mailové
poště potvrdit ověřovací zprávu.
- Víčka od PET lahví – víčka od PET lahví se již nesbírají, všem, kteří sbírku
pro Žanetku podpořili, moc děkujeme.
- Držáky na pytle pro třídění odpadů – stále máme k dispozici stojany na
pytle na tříděný odpad. Kdo by ještě měl o držáky zájem, může si je
vyzvednout na obecním úřadu. Držáky jsou vydávány zdarma, jen na
základě podepsání smlouvy o výpůjčce.
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- Hnědé popelnice na BIO odpad – prosíme majitele biopopelnic č.
POL100000603, POL100000525, POL100000625, aby se nám přihlásili na
obecní úřad kvůli evidenci. Číslo naleznete na samolepce na boku
popelnice. Děkujeme
- Podlaha ve Vébrově restauraci – podlaha je vybetonovaná. Nyní čekáme
na dostatečné vyschnutí, aby mohl podlahář položit parkety.
- Benešova pekárna – zajíždí k hasičárně každé pondělí a čtvrtek od 6:45 do
7:00
- Sběr velkoobjemového odpadu – první termín přistavení kontejneru na
velkoobjemový odpad je v pátek 15. listopadu za polepskou hasičárnou. O
týden později, tedy 22. listopadu bude kontejner přistavený pod řadovkami
nad dětským hřištěm. Kontejner bude k dispozici vždy celý víkend.
- Nebezpečný odpad - budeme odebírat v sobotu 16. listopadu od 9.00 do
11.00 v polepské hasičárně.
- Kontejnerové stání – vedle schodiště do stávající hospody roste stání pro
kontejnery na tříděný odpad, takže nebudou vadit průchodu po chodníku.
- Výsadba lip u kapličky – v neděli 17. listopadu proběhne od deseti hodin
u kapličky výsadba lip, přijďte si prožít slavnostní chvíli.

Kultura
Od posledního vydání Polepských listů proběhlo mnoho akcí pro celou rodinu.
Zde je jejich stručné shrnutí.
V neděli 14. dubna jsme pro všechny milovníky jara a Velikonoc připravili
Velikonoční setkání, na kterém kromě velikonočního tvoření, proběhla také
soutěž o nejlepší Velikonoční mazanec. Celkem bylo v soutěži přihlášeno 11
mazanců, takže návštěvníci setkání měli opravdu z čeho vybírat. Vítězkou soutěže
se stala Míša Sojková s rodinou. Všem, kdo přinesli svůj mazanec do soutěže,
moc děkujeme.
V úterý 30. dubna jsme se v hojném počtu sešli u příležitosti pálení čarodějnic.
Maminky ani letos nebyly ochuzeny o oslavu svého svátku, v neděli 12. května
jsme se sešly u kávy a dortu.
1. června za námi přijeli hasiči z Nové Vsi, aby s námi oslavili Den dětí. Děti si
u rybníka mohly vyzkoušet, jaké je to být hasičem, zasoutěžit si o drobné odměny
nebo si nechat pomalovat obličej.
29. 6. proběhl výlet do ZOO Jihlava.

4

Navštívila nás také rodina Jungových s cirkusovým představením. Zhruba
padesátka diváků byla s jejich výkony nadmíru spokojená.
V pátek 30. srpna proběhlo Loučení s prázdninami na fotbalovém hřišti. Užít si
jeden z posledních prázdninových dnů přišla více než stovka dětí. Velké
poděkování patří TJ Polepy a jejím členům, kteří pomohli celou akci
zorganizovat a také zakoupili veškeré občerstvení, které děti dostaly zdarma.
14. září proběhlo Polepské posvícení „Z pohádky do pohádky“. Pro
návštěvníky Posvícení byl připraven bohatý program, nechyběla posvícenská
kachna, pivo z Pivovaru Svatý Ján, kouzelnické vystoupení, loutkové divadlo,
taneční vystoupení, Orchestr Jaroslava Ježka. Dále bylo možné zakoupit si u
stánků výborné domácí buchty a výrobky z chráněného bydlení Zvoneček Bylany.
Večer pak k tanci zahrála skupina Trampoty.
V pondělí 28. října proběhl Strašidelný rej. Od obecního úřadu vycházel
strašidelný průvod obcí, sousedům, kteří nám cestu vyzdobili rozsvícenými
vydlabanými dýněmi, děkujeme. Největší odvážlivci se vydali na strašidelnou
stezku k vodopádu. Na hřišti jsme si pak společně opekli buřty, popili svařák a
děti čaj.
Fotografie ze všech akcí naleznete na https://polepy.rajce.idnes.cz/ . Tímto bych
ráda poděkovala panu Liškovi, za to, že nás na všech akcích doprovází se svým
fotoaparátem 
Co nás čeká do konce roku?
Rozsvícení vánočního stromečku, Mikulášská besídka a tradiční vánoční zpívání.
O přesných termínech vás budeme informovat.
Informace o všech aktuálních akcích naleznete na webových stránkách obce a
facebooku Naše Polepy.
Lenka Štěrbová

Obecní knihovna v Polepech
Soutěž
Paní knihovnice Marie Lelková vyhlašuje poprázdninovou soutěž „Namaluj svoje
prázdniny“. Obrázky můžete posílat nebo odnést do knihovny či obecní úřad až
do konce listopadu. Každý obrázek bude odměněn.
Středeční tvoření pro děti i rodiče
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Kdo se bude nudit, může každou středu od 17 hodin, přijít do knihovny. Čekají tu
pohádky, stolní hry, malování, tvoření, atd.
Babiččina krabička aneb posezení u kávy
První listopadovou středu tj. 6. listopadu od 18 hodin se můžete těšit na Babiččinu
krabičku, aneb posezení u kávy, ve spolkové místnosti obecního úřadu. Paní
Lelková připravila tentokrát stolní hry – výběr dle nálady.
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.

Další informace
Vánoční trhy do Wroclawi
Zveme vás na jednodenní výlet na vánoční trhy do Wroclawi. Akci pořádá paní
Králová a paní Kubíková. Autobusový výlet se koná dne 14. 12. 2019, odjezd v
7.15 z otočky. Cena výletu je 500Kč + 100 -150 zlotých. Objednávejte se na tel.
606 579 808 paní Králová. Akce bude inzerována i e formou plakátů
vyvěšených po obci.
Zábradlí podél potoka
Ráda bych poděkovala všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli se mnou
ošmirglovat a natřít zábradlí podél potoka. Pokračovat nejspíše budeme dle
počasí nebo až příští rok. Ještě jednou velké díky.
Potok Polepka
Jistě jste si všimli příšerně zarostlého potoka. Znovu jsme oslovili Povodí Labe
a požádali o vyčištění celého potoka. Povodí Labe přislíbilo začátkem listopadu
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provedení odstranění náletových dřevin (škumpy). Odstranění sedimentu z
koryta zařadí do plánu údržby.
Odpadkové koše
Během příštího roku přibydou další odpadkové koše, které po naší obci
rozmístíme.
Hledáme šikovné ruce
Hledáme mezi svými, někoho, kdo má šikovné ruce. Obracíme se tedy na Vás
polepáky… hledáme truhláře, zámečníka atd. Bližší informace na úřadě.
Rady, nápady a tipy
Rádi vyslyšíme a zrealizujeme vaše nápady na zlepšení naší obce. Případně co
byste tu chtěli mít, nějakou zábavu, zajímavost, tancovačku, něco pro seniory...
Zajímají nás i vaše připomínky, rady. Přijďte nám je sdělit. V příštích listech
můžeme návrh, nápad či připomínku otisknout.
Martina Kubíková

Odpady
Vážení sousedé,
dovolte mi, abych Vás seznámila s výsledky pytlového sběru za září a zároveň za
posledních 12 měsíců, které jsou rozhodné pro výpočet slev z poplatku za odpady
v roce 2020.
Výsledky září - celkem se vytřídilo do pytlů 1720 kg, z toho 904 kg papíru, 617
kg plastů, 128 kg kovů, po 35 kg olejů a tetrapaků a 1 kg elektroodpadu. Na své
odpadové účty jste si připsali slevy v celkové hodnotě 9 452,- Kč.
Září bylo posledním měsícem, kdy jste mohli ovlivnit slevu na poplatku za odpady
pro příští rok. Od října si třídíme na slevy pro rok 2021.
S potěšením bych Vás chtěla seznámit s ročními výsledky v porovnání s
předcházejícím obdobím. Pro zjednodušení budu psát letos (= období 10/20189/2019) a vloni (= období 10/2017-9/2018).
Letos se k nám s tříděním odpadů do pytlů přidalo dalších 14 domácností (nárůst
10%). Oproti loňsku se nám za stejné období podařilo vytřídit o 1,279 tuny
odpadů více (nárůst 8%), při ceně 10,- Kč/eko bod si letos domácnosti připsaly o
11 257,- Kč více než vloni (nárůst 13%). Co se týče druhů odpadů tak největší
meziroční nárůsty eviduji u kovů (23%), u tuků a olejů (19%) a plastů (15%).
Při přepočtu vytříděného odpadu na jednu domácnost vychází 98 kg jak v
letošním, tak v loňském roce. Nepotvrdila se tak domněnka bývalých zastupitelů,
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že odpadu bude ubývat, protože si "lidi vyklidili garáže a sklepy"., Naopak. Každá
domácnost letos vytřídila o cca 2 kg plastů více než vloni. Podíl plastů se v
celkovém množství zvýšil z loňských 39% na letošních 41%. Nejvíce třídíme v
měsících duben, květen a srpen, kdy navážíme i přes 2 tuny odpadů, nejméně se
nám chce třídit v lednu a v únoru (celkem méně než 1 tuna).
Letos si v průměru každá třídící domácnost za vytříděný odpad připsala 57 eko
bodů proti loňským 55 (pokud budeme uvažovat v průměru 2,5 členné
domácnosti, tak si v letošním roce v průměru připíšete o 8 Kč vyšší slevu na osobu
- pozor to je sleva jen za vytříděné množství, další eko body máte za snižování
množství odpadů a za efektivní využívání nádob, tj. že pytle neplníte
nesešlapanými PETkami nebo jen do půlky apod.).
Za svou práci, kterou si s tříděním dáváte, jsou Vaše slevy naprosto zasloužené.
Děkuji Vám všem.
Jaký bude další postup, než se dozvíte definitivní slevy?
Zhruba v polovině října dojde k připočítání eko bodů září. Celý listopad máte na
případné reklamace, proto by bylo dobré, abyste se na své odpadové účty přihlásili
a upozornili na případné nesrovnalosti. Kdo neví, jak se přihlásit, nebo ztratil
heslo, napište na odpadkypolepy@seznam.cz, pomohu s přihlášením nebo
nechám vygenerovat nové heslo. Pokud nedojde k nějakému zádrhelu jako vloni
(resp. letos na jaře), tak byste ještě před závěrem letošního roku měli vědět, kolik
bude Váš poplatek za odpady v roce 2020.
Děkuji Vám, že třídíte a přeji všem krásně barevný podzim. Irena Kučerová

Polepský fotbal
Pozvánka na předposlední domácí zápas
Zveme všechny fanoušky Polepského fotbalu na předposlední domácí utkání,
které se koná v neděli 3. listopadu od 14 hodin. Domácí tým TJ Polepy přivítá
hosty z fotbalového klubu Týnec nad Labem A. Přijďte podpořit náš tým.
Aktuální umístění TJ Polepy v tabulce je na 7. místě s 19 body. Máme na
kontě 5 výher, 2 výhry na penalty a 3 prohry.
Další zápasy:
9. 11. 2019

14:00

Konárovice – TJ Polepy

17. 11. 2019

13:30

TJ Polepy - Křečhoř

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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