Leden 2017
Slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
Máme tady nový rok a nové plány jak ještě lépe a radostněji vést
naši vesnici ke skvělým zítřkům. :-)
Ačkoliv je venku konečně zima i se sněhem, nemůžeme zahálet.
Pracujeme na výběru zhotovitele kanalizace, žádáme o dotace na
podlahu ve Vébrově restauraci, na jaře opravíme některé propadlé
chodníky, u obecního úřadu konečně postavíme místo na
kontejnery na tříděný odpad, před hospodou pana Peška vyroste
dřevěná pergola, mladé architektky pracují na návrhu úpravy
prostoru před Vébrovou restaurací a průtahu od mostu až k břízám,
rádi bychom našli sílu a postavili znova bránu u Vébrovy restaurace.
Ale nejen prací živ je člověk a s Vámi bychom se rádi potkávali i při
zábavě. A to jak s dospělými, tak i s ostatními věkovými
kategoriemi. Vloni mne zaujala myšlenka uspořádat v obci zase
Masopust. Zatím je tak trochu ticho po pěšině, zatím nikdo nepřišel
s tím, že by potřeboval půjčit traktor s vlekem a oprášit rekvizity,
které máme z minulého masopustního průvodu. Je-li myšlenka
uspořádat masopustní průvod stále živá, jsme připraveni pomoci.
Další akce, na které jste zvyklí, určitě budou a věřím, že k nám
najdou cestu i noví pomocníci a nabídnou své síly a nápady. Pro to,
aby byl život na naší vesnici pestrý, musí existovat parta nadšenců,
místostarostka a starosta jsou také jenom lidé a všechno sami
nestihnou. Když píši o paní místostarostce tak musím prozradit, že
už vymýšlí, jaké bude posvícení. Dva roky po sobě jsme se drželi na
území naší republiky, ani letos tomu nebude jinak. Víc už
neprozradím, nesmím. :-)

22. 1. Pletení z papíru II
Od 14 hodin na OÚ
25. 1. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
1. 2. Mozková posilovna –
začátek kurzu proti
zapomínání (od 15
hodin ve spolkové
místnosti)
8. 2. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
8. 2 . Drobný kovový odpad (plechovky)
13. 2. Zasedání obecního
zastupitelstva od 19
hodin
31. 3. Noc s Andersenem
8. 4. Ukliďme svět,
ukliďme Česko



Kromě "velkých" plánů máme i ty zcela prozaické, které se týkají
každodenního života. S minulými Polepskými listy jste dostali malý
dárek - barevnou papírovou krabičku na sbírání nepotřebných
baterií a spolu s ní i povídání o sběru plechovek a dalšího drobného
Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 9 – 12 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

kovového odpadu. Kromě toho jsme pro Vás připravili i další novinku, a to sběr upotřebeného jedlého
oleje. Na třídící místa přidáme černé plastové "popelnice", do kterých se použitý jedlý olej odevzdává v
plastových lahvích. A proč zase "nějaký nový výmysl", který nám bude trochu komplikovat život? Již
poměrně dlouho připravujeme výstavbu obecní kanalizace. Zatím jsme řešili (a ještě budeme) spíše
stavební záležitosti, ale již nyní musíme přemýšlet o jejím budoucím provozování. Protože splaškové
vody z kanalizace nebudou končit na naší čistírně, ale budeme je přečerpávat do Kolína, měli bychom
všichni myslet na to, že do kanalizace nepatří ani hadry, ani dráty a provázky, prostě nic, co by mohlo
poškodit čerpadla v přečerpávacích stanicích. Dokonce ani zmiňované tuky. Když je vylijete doma do
výlevky, většinou jsou teplé a rozpuštěné jarem. Ovšem při jejich putováním kanalizačním potrubím
nejen chladnou, ale dochází i k jejich ukládání na stěnách potrubí a zmenšování jeho průtočného
profilu. A když si představíte, kolik tuků by přiteklo z celé kanalizační sítě na přečerpávací stanici,
pochopíte, proč se snažíme použité tuky sbírat odděleně a nabízíme Vám jiný způsob jejich likvidace,
než je vylévat doma do výlevky. Obracím se k Vám s prosbou, abyste se pokusili podstoupit trochu
nepohodlí a začali použité jedlé tuky shromažďovat v PET lahvích a odkládali je do zmiňovaných
speciálních "popelnic".
A na závěr ještě krátkou zmínku k zimní údržbě našich komunikací - vozovek a chodníků. Jako každý
rok, tak i letos o schůdnost chodníků pečuje pan Abrahám, který podle výšky sněhové pokrývky
používá různou mechanizaci. Doposud odklízel sníh jen kartáčem, neboť ho zatím napadalo málo. Vyšší
vrstvy je připraven odklízet pluhem, případně sněhovou frézou. Jeho práci ale komplikují auta, která
parkují na chodníku ...
Vozovky udržujeme sjízdné pomocí obecního traktoru. Při malé vrstvě sněhu provádíme posyp
drceným kamenivem, pokud by napadla vyšší vrstva a posyp by nebyl účinný, zapřáhneme sněžný pluh
a budeme prohrnovat. V letošní sezóně zatím prohrnování nebylo potřeba. Vždy, když se zhorší
povětrnostní podmínky, sednu do auta a projíždím nejen "kritické" úseky, ale všechny ulice. Doposud
se mi nestalo, že by některý úsek nebyl sjízdný, neboť zásah provádíme nejen podle nastalé situace,
ale i s ohledem na předpověď počasí.
Na závěr Vám tradičně popřeji pevného dobrého zdraví, dobrou náladu a hodně elánu.
Váš starosta Rostislav Vodička
PS. Vypínám počítač a pojedu sypat ulice, abyste se ráno moc neklouzali - zase hlásí noční mráz. :-)

Poděkování
 Děkujeme všem účinkujícím na polepském vánočním zpívání.
 Poděkování patří i sousedům, kteří přišli přiložit ruku k dílu při sázení stromů s Nadací ČEZ i všem
ostatním, kteří nám nezištně pomáhají uklízet sníh z chodníků před vlastním domem i na
veřejném prostranství.

Informace Obecního úřadu Polepy
Odpady v roce 2017
Dosavadní známky platí až do konce února, svoz bude tedy probíhat s frekvencí podle typu
zakoupené známky (týdně, jednou za 14 dní či jednorázově, kombinovaný svoz má frekvenci v tomto
období také týdně). Pokud Vám zůstaly nevyužité oranžové známky na bioodpad, můžete je přinést
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s sebou v okamžiku, kdy budete platit známku na rok 2017, poskytneme Vám slevu ve výši 20,- Kč na
známku.
Máte-li zájem změnit dosavadní frekvenci svozu, například pokud jste měli po celý rok týdenní svoz,
nebo změnit objem nádoby, vyplníte Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad v okamžiku, kdy
budete platit známku na rok 2017.
Ceny známek
Jak bylo avizováno minule, dojde ke zdražení známek. Důvodem je výše skutečných nákladů v roce
2016 na svoz odpadu, které činily 360 tis., množství odpadu se meziročně také zvýšilo, a to ze 130 tun
na 140 tun. Průměrná cena na tunu tak dosáhla 2 565,- Kč. V roce předchozím vycházela průměrná
cena za jednu tunu 2 113 Kč.
Zdražení závisí na velikosti popelnice a četnosti jejího svozu. U nejčastější varianty, kterou je
popelnice o objemu 110 až 120 litrů se 14denním svozem se jedná o zdražení ve výši 90 Kč za rok na
celou domácnost, tj. o 2,50 Kč na osobu a měsíc v případě 3členné domácnosti.
Ceny celoročních známek pro rok 2017 jsou uvedeny v tabulce:
Objem
nádoby
110 až
120 litrů
240 litrů
kontejner

Četnost svozů

Výše poplatku
na rok 2016

36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)

2 340,1 690,3 620,2 610,15 210,10 980,-

Příspěvek pro
jednočlennou
domácnost
1 530,1 110,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

Příspěvek pro
dvoučlennou
domácnost
720,530,Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se
Neposkytuje se

Příspěvky pro jednočlennou nebo dvoučlennou domácnost se automaticky přiznávají
domácnostem, kde jejich členové mají trvalý pobyt v Polepech a kteří nemají žádné nesplacené
závazky vůči obci. Výjimkou jsou sociální případy, ty se řeší samostatnou žádostí. Vidíte, že systém je
stejný jako v loňském roce. Pro přehlednost uvádíme konečné ceny známky po slevě:
Objem
nádoby
110 až
120 litrů

Četnost svozů
36 (kombinovaný)
26 (1x za 14 dní)

Poplatek pro
jednočlennou
domácnost
810,580,-

Poplatek pro
dvoučlennou
domácnost
1 620,1 160,-

Možné příčiny navýšení množství odpadů a tím zdražení:
 větší počet obyvatel
 více odpadů – někteří se máme dobře a více nakupujeme
 někteří chceme uplatnit slevu známku za biopopelnici a čas od času bioodpad hodíme do
popelnice na komunální odpad a neuvědomíme si, že komunál je dražší a že v konečném
důsledku tedy nakonec zaplatíme více
 AVE v roce 2015 určitou část roku nevážilo odpad v Potoční ulici a v roce 2016 během roku
měnilo způsob fakturace
Opatření k tomu, aby cena známek nadále nerostla:
 Probíhají jednání s AVE, kde se dolaďuje způsob fakturace.
 Prověřují se technické možnosti svozu v Potoční ulici „velkým“ svozových vozem.
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Snažíme se vyjít vstříc pracovníkům AVE a jednáme o vizuální změně známek - samolepek tak,
aby se mohli rychle orientovat – jak nám nabídla nová obchodní zástupkyně z AVE.
Důsledně třídit bioodpad – je těžký a tím pádem drahý (uložení na skládce samotného
bioodpadu je 3x levnější oproti komunálnímu odpadu).
Třídit ostatní komodity – plasty, papír, sklo, nápojové kartony, plechovky, jedlý olej, baterie a
drobné elektrospotřebiče.

Osobně mne mrzí, že k tomuto kroku muselo dojít, protože vidím, že valná většina našich
spoluobčanů poctivě třídí. Doufám, že se tímto nepopulárním opatřením nenechají od třídění odradit.

DŮLEŽITÉ!!! – Nové známky budou k dispozici až ve druhé polovině února,
proto zatím známky na popelnice neplaťte!!! Budeme Vás informovat.
Provozovna kadeřnictví vedle fitka stále nemá nového nájemce
Paní Procházková dočasně přerušila provozování kadeřnictví vedle fitka. Pokud by měl o využívání
uvedených prostor pro kadeřnické či podobné služby někdo zájem, kontaktujte v této věci starostu na
tel. 724 180 515. Budeme rádi, když nabídnete své služby našim občanům v místě bydliště.
Polepy dvojíma očima
Přesně tak se jmenovala výstava fotografií, kterou jste si mohli prohlédnout v sálu Vébrovy
restaurace na Štěpána a pak ještě na Silvestra. Autorkou výstavy byla studentka Denisa Strejčková. S ní
máme předběžně domluveno, že nám fotografie výstavy poskytne v elektronické podobě a budeme je
moci zveřejnit na webových stránkách obce.
Na základě kladných ohlasů návštěvníků výstavy bychom rádi rozšířili počet fotografií, které
dokumentují historii Polep, a rádi bychom Vás požádali o pomoc. Pokud máte ve svých osobních
archívech staré fotografie domů a ulic v Polepech, budeme Vám vděčni za naskenování či případné
zapůjčení k naskenování těchto fotografií. Kontaktovat v této věci můžete starostu nebo
místostarostku, nebo můžete
naskenované
fotografie
rovnou poslat
na e-mail
oupolepy@obecpolepy.cz. Mnohokrát děkujeme a těšíme se.

Jednou větou ...











Již poněkolikáté byla podána žádost o dotaci na podlahu sálu ve Vébrově restauraci na MMR.
Byla podepsána smlouva s architektkami, na základě které bude vypracována projektová
dokumentace k úpravám předhospodí. První pracovní varianta by měla být k dispozici na konci
února, definitivní verze by podle smlouvy měla být hotova na začátku dubna.
Zastupitelé odsouhlasili zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. na betonový stožár před
čp. 30 a kabel nízkého napětí pro parcely č. 126/6 a 126/7.
Návrh rozpočtu ještě nebyl vypracován, bude projednáván na únorovém zastupitelstvu.
Zároveň bude zpracován rozpočtový výhled obce.
P. K. Růžička podal žádost o pronájem obecních prostor za účelem zřízení hudební zkušebny na
vlastní náklady. Byl mu nabídnut vejminěk v ceně 1200,- Kč/měsíc + energie. Záměr byl vyvěšen
na úřední desce.
Inventarizační komise navrhla vyřadit drobný opotřebovaný majetek v celkové pořizovací ceně
5 748,- Kč. Zastupitelé návrh odsouhlasili.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z lednového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka únorového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 18. února. Budeme rádi
za vaše postřehy, poznámky a názory.
4



Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce a jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekci Praktické informace:
 Plasty – každou středu – 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2.
 Papír – každý pátek – 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 7. 2.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní – sudá středa - 25. 1., 8. 2., 22. 2.;
u kombinovaného, týdenního a jednorázových svozů je to jasné – týdenní a
kombinované svozy mají nárok na svoz ve středu každý týden, jednorázové svozy také
ve středu, ale pouze po výlepu jednorázové známky
 Bioodpad – lichý pátek – první svoz bioodpadu se uskuteční až v dubnu
 Drobný kovový odpad - 8. 2.

Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Polepské vánoční zpívání
Příspěvek na domácí punč, svařáček, teplý mošt, preclíčky a klobásky od návštěvníků zpívání činil
2389,- Kč. Náklady na zajištění akce byly celkem 6076,- Kč (víno, rum, cukr, klobásy, pomeranče citrony
a další suroviny 2446,- Kč a zpěvníky 3630,- Kč). Doplatek z obecní pokladny byl v tomto případě 3687,Kč.
 Silvestr po sousedsku
Výdaje na svařené víno pro všechny byly 405,- Kč, příspěvek od desítky sousedů činil rovných 400,Kč. Obecní rozpočet doplatil sousedům 5,- Kč.

Knihovna
Statistika za rok 2016
Rok utekl jako voda, a proto bych vás ráda jako obvykle na začátku nového roku seznámila se
stavem naší knihovny.
V loňském roce navštívilo polepskou knihovnu celkem 580 návštěvníků, někteří si přišli vypůjčit
knihu, děti vytvořit nějaký ten výrobek a někteří se přišli jen tak podívat. Ke konci roku máme
zaregistrovaných 92 čtenářů, z toho je 15 dětí do věku 15 let. Pravidelně si chodilo vypůjčit svůj
oblíbený knižní titul 52 čtenářů. Bohužel, loni nás opustily dvě čtenářky. Přejme jim klid ve čtenářském
nebi.
V knihovních regálech čeká na své čtenáře celkem 2360 knih. Loni se svého půjčení dočkalo 681
knih. Knihovní fond vzrostl o 40 nových knih a 106 titulů z výměnného fondu z Městské knihovny v
Kutné Hoře. 836 knih bylo z knižního fondu odepsáno.
Snad nejenom mně udělal velkou radost nový počítač a kopírka.
Soutěže
Rodiče dětí, které pravidelně dostávají Polepáčka, vědí, že po celý loňský rok probíhala pravidelně
každý měsíc dětská čtenářská soutěž. Děti měly za úkol vybrat ze tří možností odpověď na pět
soutěžních otázek. Prvním pěti nejrychlejším se správně odevzdanými odpověďmi byla odměnou
nějaká sladkost. V únorovém čísle najdou děti vyhodnocení celé soutěže a tři z nich, které se zúčastnily
nejčastěji, čeká odměna.
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Pro letošní rok je vyhlášena soutěž pro čtenářské babičky: Čtenářská babička - Nejlepší čtenářka
roku 2017. Takže milé babičky, moc se na vás těším a jsem zvědavá, která z vás bude začátkem příštího
roku vyhodnocena jako ta nejlepší. Bude to ta z Vás, která přečte nejvíce knížek.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí a krásných chvil nad vypůjčenou knihou z naší knihovny.
Těším se na vaše návštěvy
knihovnice Radka

Kulturní a sportovní akce
Pletení z papíru II
Tématem druhého setkání v neděli 22. ledna od 14 hodin ve spolkové místnosti je výroba podnosu
nebo tácu. Podrobnosti v minulém čísle Polepských listů.
Mozková posilovna – rozpis lekcí
Minule jsme informovali o kurzu na trénování paměti. Setkání se konají každou středu od 15 hodin
ve spolkové místnosti na OÚ, lekce trvá asi 90 minut a začíná se 1. února.
Rozpis lekcí:
1. 2. Seznamovací lekce, představení paměťových technik a proč pečovat o paměť
8. 2. Technika LOCI – vizualizace a asociace – opěrné body paměti
15. 2. Práce s mnemotechnikami - zapamatování pomocí příběhu
22. 2. Paměťové háčky a jejich význam
1. 3. Dialog pravé a levé mozkové hemisféry, myšlenkové mapy
8. 3. Paměť a pohyb – nerozlučná dvojice
15. 3. Zapamatování čísel – paměťové symboly
22. 3. Tváře a jména osob
Primárně je kurz určen pro věkovou kategorii 55+, ale mohou se účastnit i ostatní zájemci.
Jednotlivé lekce na sebe navazují, je výhodné absolvovat celý kurz. Pro přihlášené je cena celého kurzu
160,- Kč, pro ostatní 50,- Kč/lekci. Přihlašovat se můžete na OÚ telefonicky nebo e-mailem nejpozději
do 7. února.
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 31. 3. Noc s Andersenem
 8. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko

Společenská kronika
V lednu slaví své životní jubileum:
pan Josef Toška 88. narozeniny.
Přejeme mu vše nejlepší,
pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.

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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