Prosinec 2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Máme před sebou Vánoce, konec roku a hlavně další rok a
ani ten nebude rokem odpočinkovým.
Nově zvolení zastupitelé, nově obsazené výbory a komise,
noví lidé, kteří se nabídli nám pomáhat. Ti všichni před
sebou mají skoro čtyři roky, během kterých chceme
vesnici vylepšovat a nabízet Vám minimálně stejný
standard jako doposud.
Pod vánočním stromem před Vébrovou restaurací najdete
schránku přání. Zastupitelé se dohodli, že i v Polepech
budou mít spoluobčané k dispozici část rozpočtu na
splnění jejich přání. 250 000,- Kč sice není žádná závratná
částka, ale nějaké drobné zlepšení určitě pomůže vyřešit.
Chcete-li se "konečně dočkat" naplnění svých představ,
neváhejte a doneste lístek se svým přáním do schránky pod
naším
stromečkem
před
Vébrovou
restaurací.
Předpokládám, že bychom se během února sešli a společně
vybrali nápad, který bude realizován.
Jedním z vylepšení, které se nám s pomocí dotace
podařilo, jsou nové herní prvky na dětském hřišti. Ještě je
třeba dokoupit nové lavičky a instalovat koš na odpadky.

Administrativní pracovnice: Po, St 14:00 – 18 hod., Út, Čt 8 – 12 hod.
Starosta: Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Místostarostka: Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.obecpolepy.cz
e-mail: oupolepy@obecpolepy.cz

Napište si
do kalendáře 
Svoz komunálního
odpadu:
26. 12.
9. a 23. 1.
6. a 20. 2.
6. a 20. 3.
Svoz BIO:
Jaro 2019
Svoz pytlového
tříděného
odpadu: (každý poslední
čtvrtek v měsíci)
POZOR ZMĚNA
pátek 28. 12.
31. 1.
28. 2.
28. 3.
Polepské
vánoční
zpívání
26. 12. od 17.00
Odpadové účty – beseda
10. 1. 18:00
Zasedání obecního
zastupitelstva
9. 1., 13. 2., 13. 3.
telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844

Demontované prvky, až na jeden, použijeme po drobných opravách na dalším hřišti,
které si chtějí vybudovat rodiče u horního rybníka.
Na závěr roku, když opadne předvánoční shon, se většina z nás podívá zpátky a říká si,
jaký že byl ten končící rok. Stejně tak bychom se měli i my „na úřadě“ podívat, co za
námi za rok zůstalo. Ačkoliv nás během roku trápila stavba kanalizace, většinou jste
stavbu snášeli s obdivuhodnou trpělivostí. Za to patří všem velký dík. Stejně tak si
zaslouží obdiv většina obyvatel obce za přístup k nakládání s odpadem, neboť 70%
domácností třídících odpad do pytlů je v porovnání s jinými obcemi nevídaná účast.
Kromě poděkování týkajících se „materiálních“ aktivit, chci poděkovat i všem, kteří se
zasloužili o „krásno“. Jedno, jestli pomáhali s posvícením, věnovali a vysadili květiny ke
kapličce nebo v naší „Vébrovce“, zalévali či pleli truhlíky, nebo třeba dali knížku do
knihovničky na zastávce. Ti všichni přispěli k pocitu pohody v naší vesnici. O naše těla i
duše se starají jak cvičitelky, tak i paní knihovnice. Určitě nesmím zapomenout ani na
naše fotbalisty. Po dlouhé době hřiště zase ožilo a fanouškové jsou nadmíru spokojení.
Prostě můžeme být hrdí na to, že žijeme v Polepech.
Děkuji všem, kteří přispěli svojí troškou k pestrému životu v Polepech.
Na závěr mého slova Vám všem přeji klidný a co nejméně stresový čas adventní, hezké a
pohodové Vánoce a do roku příštího zase jen to dobré a ještě lepší a hlavně pevné dobré
zdraví.
A nezapomeňte si na Štěpána přijít vánočně zazpívat ke stromečku, potkat sousedy
z druhé strany vesnice a třeba si i dát trochu punče.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
Složení obecního zastupitelstva:
Starosta – Ing. Rostislav Vodička
Místostarostka – Lenka Štěrbová
Martina Kubíková – předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Evženie Mačková
Martin Čech
Eduard Kotlář
Kryštof Vodička – předseda finančního výboru
Složení výborů a komise.
Ze zákona o obcích má každá obec povinnost zřídit dva výbory, a to finanční a
kontrolní. V Polepech máme ještě zřízenu komisi rozvoje obce.

Finanční výbor:
Kryštof Vodička – předseda finančního výboru
Ing. Petra Abrahámová, Helena Darebná, Marcela Přibylová, Ing. Tomáš Sojka –
členové
Kontrolní výbor:
Martina Kubíková – předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Evženie Mačková, Eduard Kotlář - členové
Komise rozvoje obce:
Bc. David Abrahám – předseda komise
Martin Čech. Martin Korbelář – členové
Kromě oficiálních výborů a komise existuje velmi důležité uskupení polepských a
kolínských maminek, které mají na svědomí kulturní a společenské aktivity. Kontaktní
osobou je místostarostka Lenka Štěrbová. Máte-li chuť a sílu nabídnout svoji
občasnou pomoc, určitě nám dejte vědět.
Výbory a komise jsou poradními orgány zastupitelstva. Nejen že naplňují své
kompetence dané zákonem o obcích a další legislativou, ale jsou i nejbližšími
partnery, kteří se budou podílet na zvelebování naší obce. Jejich členové by mohli být
i kontaktními osobami pro Vaše připomínky a návrhy. Věřím, že s jejich aktivitami
budete spokojeni. Každopádně těm, kdo jsou členy výborů a komise, patří dík za to, že
jsou ochotni ve svém volném čase pomáhat.
Podpora třídění odpadů:
Na listopadovém zasedání byl odsouhlasen výběr dodavatele držáků na pytle pro
třídění odpadů. Předpokládáme, že je do jara rozdáme. Kromě těchto držáků nám
společnost Komunální technika dodá hnědé popelnice na bioodpad – stávající máme
zapůjčené od Obce Radim. Součástí dodávky budou i dva skladovací kontejnery, které
umístíme na novém sběrném dvoře. Budou sloužit k uskladnění pytlů s vytříděnými
odpady, zatím je dáváme do hasičárny. Dotaci na pořízení uvedeného vybavení jsme
obdrželi z Operačního programu Životní prostředí a činí 85% z částky 1 246 760,- Kč.
Z obecního rozpočtu tedy doplatíme 187 014,- Kč.
Sběrný dvůr:
Ke standardnímu vybavení obce bezesporu patří i sběrný dvůr. Doposud jsme neměli
k dispozici například místo, kam by bylo možné odložit malé množství stavební suti,
nebo kde bychom během roku mohli odevzdat velkoobjemový odpad. Zastupitelé
souhlasili s tím, že odkoupíme potřebný pozemek, změníme územní plán, necháme
zpracovat projekt. Pokud bude možnost požádat o dotaci na jeho stavbu, věřím, že i na

tom se dohodneme. A kde že sběrný dvůr bude? Na pravém břehu potoka na úrovni
fotbalových kabin.
Participativní rozpočet:
Hrozný název. Ale o to příjemnější obsah. Zastupitelé se dohodli, že v rozpočtu roku
2019 bude vyčleněna částka 250 000,- Kč, kterou použijeme na splnění Vašich přání.
Jistě, existuje riziko, že ve schránce nalezneme návrh, který budete považovat za
zbytečnost. A právě proto, abychom nepodpořili úplný nesmysl, proběhne v únoru
setkání občanů, na kterém budeme mít možnost ovlivnit výběr - hlasováním.
Do té doby můžeme všichni psát své návrhy a vkládat je do schránky přání, která je
pod naším vánočním stromem u Vébrovy restaurace. A najdete ji tam, dokud bude
strom svítit.
Dotace Středočeského kraje na stavbu kanalizace:
Středočeský kraj vyhověl i naší druhé žádosti o dotaci na stavbu kanalizace, tentokrát
ve výši 1.070.681,- Kč. Díky tomu nám v rozpočtu zůstane více prostředků na jiné
aktivity – třeba na spolufinancování nových povrchů v ulicích.
Palivové dřevo zdarma:
Pokud jste byli na procházce údolím Polepky směrem ke Kolínu, nemohli jste si
nevšimnout pokácených kmenů, které jsou na hromadách podél cyklostezky.
Společnost Kolínská lesní nabízí možnost bezplatného odvezení jakéhokoliv množství
dřeva. Jedná se o dřevo z topolů. Kdo máte zájem, nabruste pily a zajistěte si odvoz.
Příjezd je možný od zahrádek u Berkovy skály, kde je ulomená závora, nebo přes brod
u spodního mlýna.

Pytlový sběr odpadů
E-mailová zpráva z 29. 11. 2018:
Dobrý den, posílám výsledky čtvrtečního pytlového sběru:
Celkem jste vytřídili 1350 kg odpadů, které neskončily na skládce. Z toho bylo 600 kg
plastů, 610 kg papíru, 103 kg železa a plechovek, 10 kg tuků a olejů, 22 kg nápojových
kartonů a necelý kilogram elektroodpadů. V porovnání s loňským rokem se množství
vytříděného odpadu příliš neliší, ale zvyšuje se nám podíl vytříděných plastů z 38% na
nějakých 45%. Když uvážíme, že jsou plasty velmi lehké, je to pěkný výsledek. Díky
všem!
Tentokrát se občas stalo, že vlivem velkého mrazu se samolepky odlepovaly, minule
nám při svozu pršelo, a to se zase samolepky trhaly a byly nečitelné - z naší praxe tedy

jednoznačně vyplývá, že nejlepší a naprosto dostačující je psát na pytle černou silnější
fixou číslo popisné, což většina z Vás dělá již dnes. Ale toto je vysvětlení, proč už
nebudeme samolepky tisknout.
Eko body na rok 2020, které sbíráme od 10/2018, uvidíte na záložce v levém menu
Hodnocení stanoviště, a nahoře v pravém rohu si musíte vybrat aktuální období
(automaticky se zobrazuje doposud "starý rok", protože nebyly ještě definitivně spočteny
slevy, čeká se, až zastupitelé odsouhlasí hodnotu eko bodu). Pak je potřeba trochu sjet
šipkou dolů ... a uvidíte svozy veškerého odpadu z Vaší domácnosti v novém období.
Všimla jsem si, že někteří z Vás mají vyplněný odpadový dotazník, ale nevyplnili jste
si konkrétní způsoby snižování odpadů Vaší domácností do prázdných řádků (např. že
neberete letáky, nebo že používáte na nákupy jednu tašku, nebo že netopíte tuhými
palivy apod.). Prosím doplňte si to podle vlastních konkrétních způsobů, pokud se Vás
to týká. Děkuji. Odpadový dotazník není třeba vyplňovat každý kvartál znovu a znovu,
vždy platí ten posledně uložený.
Přeji všem klidný advent, Irena Kučerová
PS. Jinak i dnes jsem měla výborné pomocníky. Ozvala se paní, která se sama nabídla,
že nám s vážením pomůže - to byla úžasná nabídka a pro mne velmi milé překvapení.
Dohodly jsme se, že se ve vážení odpadů budeme střídat, takže se dnes zaučovala a šlo jí
to výborně. I přes velkou zimu se nás dnes sešlo celkem 7 a dokonce jsme dostali od
jedné sousedky čerstvé, ještě teplé, domácí koláčky a kafe, takže bylo veselo a práce nám
šla pěkně od ruky. Moc děkuji všem za jejich pomoc, vážím si toho a těším se na příště:-)

Odpady - 10/2017 - 9/2018
Vyhodnocení třídění odpadů v období 10/2017 až 9/2018
Do nového systému třídění se v uvedeném období zapojilo ve větší či menší míře
162 domácností z celkových 235 včetně „kravína“, což je necelých 70% (když nebudeme
počítat bytovku „kravín“, tak nám třídí 75% domácností). Pokud tato čísla převedeme na
počet obyvatel, jedná se o cca 490 našich sousedů. Celkem si v daném období nasbírali a
vytřídili 9 992 eko bodů. Na jednu osobu včetně dětí tedy připadá v průměru 18 eko
bodů. Největší počet eko bodů, který se podařilo jedné domácnosti nastřádat, byl 64, což
je skvělý výsledek. Gratuluji! (A není to Kučerová .)
Jen tak pro zajímavost, zastupitelé dosáhli v průměru jen 15 eko bodů a
zastupitelstvo v novém složení dokonce pouhých 12 eko bodů. Jak si vede Vaše
domácnost, zjistíte snadno na Vašem odpadovém účtu. Pokud nevíte, kde a jak odpadový
účet najdete, napište na e-mail na odpadkypolepy@seznam.cz, budou Vám zaslány
přihlašovací údaje, popřípadě návod, jak se přihlásit.

Pojďme ke slevám, které asi každého z Vás zajímají. Pokud zastupitelé svým
rozhodnutím nezmění hodnotu eko bodu, která činí v současné době 10 Kč, pak si slevu
na poplatku za odpady na osobu na rok 2019 spočítáte prostým vynásobením 10 Kč x
počet získaných eko bodů na osobu pro Vaši domácnost. Podle celkového počtu eko
bodů bude domácnostem poskytnuta sleva v celkové výši 99 920 Kč. Rozpětí slev na
poplatku za odpady je od 2 Kč do 488 Kč na osobu spravedlivě podle toho, kolik kdo
vytřídil odpadů. (Částka 488,-Kč odpovídá zastropování poplatku na úrovni 75%,
protože je poplatek na osobu nízký a asi 6 domácností si nebude, bohužel, moci uplatnit
celkovou slevu).
Vím, že třídí i některé ostatní domácnosti, ale protože vytříděný odpad nosí do
kontejnerů a nesbírají adresně do pytlů, nejsme schopni určit, kolik vytřídí a jakou slevu
si tedy zaslouží. To je jeden důvod. Dalším důvodem je i fakt, že svoz kontejnerů je
minimálně dvakrát dražší než odvoz zvážených pytlů na třídičku. Navíc za odpad
vytříděný do pytlů dává EKOKOM nepatrně vyšší odměnu, protože odpad v pytlích je
průměrně lépe vytříděn, než odpad odkládaný do kontejnerů.
V 1. pololetí 2017 skončilo v našich popelnicích celkem 67 tun směsného odpadu,
ale v důsledku třídění a lepší evidence související se změnou svozové firmy klesl
v letošním roce objem směsného odpadu za 1. pololetí roku 2018 o 15% na necelých 57
tun. Množství vytříděného odpadu se podle dostupných čísel nezměnilo. To je vlastně
dobře, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Osobně jsem ale
přesvědčena, že čísla neodpovídají skutečnosti a jen potvrzují domněnku, že dříve
vykazované hodnoty nebyly pravdivé (vytříděný odpad nebyl v minulosti vážen, resp.
byl vážen společně s odpadem jiných obcí a následně rozpočítáván). Co je ale zajímavé,
že při stejném množství vytříděného odpadu získává nyní obec vyšší odměny ze systému
EKO-KOM. Příčinou je struktura odpadů (podíl papíru, plastů, skla nápojových kartonů)
a zároveň vyšší podíl odpadů vytříděných do pytlů, které jsou lépe honorovány.
Jaké dopady má zavedený motivační systém (MESOH) na obecní rozpočet? Níže
uvádím bilanci příjmů a výdajů spojených s nakládáním odpadů v naší obci. Abyste si
mohli udělat alespoň hrubou představu, jsou hodnoty za 1-6 měsíc letošního roku
přepočteny na průměrné měsíční hodnoty a pro porovnání uvádím také měsíční průměrné
částky za rok předcházející.
Stručná bilance příjmů a výdajů za odpady 1-6/2018
průměr
měsíční
za
průměr
1-6/2018
měsíc v roce 2017
poplatky
244 990 20 416
27 577
Příjmy
od občanů
příspěvky
68 068 11 345
6 987
EKO-KOM
za výkup sběru
12 015
2 003
Výdaje

AVE 1/2018
RADIM 23/2018
RADIM 4-

-40 864

(noviny, kovy)

-50 857

-28 389 -14 194
-80 666 -26 889

(včetně bio)

6/2018
ZERS
MESOH
Bilance
1-6/2018

-1 815
-11 838

-1 973

161 502

-9 293

(bio)
(motivační
systém)
-11 698

V roce 2017 obec doplácela každý měsíc ze svého rozpočtu zhruba 12 tis. Kč, tj. 144 tis.
Kč za rok, v letošním roce to bude odhadem jen 10 tis. Kč (jen 120 tis. Kč za rok), a to
vše za situace, kdy domácnosti třídící do pytlů ušetřily na poplatku za odpady pro rok
2018 více než 80 tis. Kč.
Úspory a efektivita zavedeného motivačního systému pro hospodaření s odpady
společně se změnou svozové firmy jsou tedy prokazatelné a nesporné.

Setkání k odpadovým účtům
Ačkoliv odpady třídíme více než rok, stále jsou někteří z nás vůči možnosti třídit do
pytlů, a tím i ušetřit na platbách za odpady, skeptičtí, či odmítaví. Třeba jejich postoj
pramení jen z nepochopení celého systému. Proto jsem požádal Irenu Kučerovou o
setkání s obyvateli obce, na kterém by nejen připomněla základní principy, ale třeba i
odhalila další finesy systému MESOH (Motivační a evidenční systém pro odpadové
hospodářství), díky kterým můžeme získat ještě více EKObodů. Setkání jsme
naplánovali na čtvrtek 10. ledna od 18.00, místo ještě upřesníme.

Splašková kanalizace
V úterý 11. prosince proběhla kolaudační prohlídka kanalizace a po vydání kolaudačního
souhlasu již nebude nic bránit připojování na kanalizační řad. Ovšem i připojování a
následné vypouštění odpadních vod má svá pravidla, která se pokusím shrnout.
Připojit se může ta nemovitost, která má:
1. Územní souhlas.
2. Smlouvu o odvádění odpadních vod.
Ad. 1. O vydání územního souhlasu žádala obec, a to za nemovitosti, jejichž majitelé
s obcí uzavřeli smlouvu. Stavební úřad Kolín územní souhlas vydal, předáme Vám ho
proti podpisu na obecním úřadu. Bez územního souhlasu neuzavře VODOS Smlouvu o
odvádění odpadních vod.
Ad. 2. Formulář žádosti o uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod se
společností VODOS Kolín dostanete na obecním úřadu spolu s územním souhlasem.
Formulář je k dispozici i na webových stránkách společnosti VODOS Kolín:
https://www.vodoskolin.cz/file/edee/ostatni/dokumenty/zrizeni_pripojky_a_prihlaska_od
beru_2.pdf V případě, že nebudete mít sílu přijít na obecní úřad, zatelefonujte a
doneseme vše k Vám domů. Vyplněné formuláře můžete odevzdávat na obecním úřadu
a my je předáme na VODOS.

Nejzazší termín pro fyzické napojení je 30. červen 2019. Majitel nemovitosti, která
nebude po tomto datu napojena na splaškovou kanalizaci, bude muset dokládat, jak
likviduje své odpadní vody, samozřejmě v souladu s platnou legislativou.
Stále platí to, že provedení domovní přípojky musí zkontrolovat pan Konývka
z VODOS Kolín, tel: 603 557 122.

Okénko do knihovny
Tentokrát si dovolím na paní knihovnici prozradit, že pro nás chystá další aktivity. Už se
mne ptala, jestli je na obci promítací plátno a projektor… Snad se mi poštěstí se také
někdy zúčastnit.
https://polepy.knihovna.cz

Polepský fotbal
Obnovení činnosti fotbalového klubu TJ Polepy.
Po roční odmlce opět ožilo fotbalové hřiště v naší obci. Parta fotbalových nadšenců dala
dohromady tým složený z odchovanců a hráčů z polepského okolí. Po podzimní části
soutěže se nachází náš tým na druhém místě. Děkujeme všem fanouškům a sponzorům
za projevenou pomoc a podporu při obnovení činnosti našeho klubu. Budeme se těšit na
opětovné shledání v jarní části soutěže na hřišti v Polepech. Přejeme všem hezké
Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Za TJ Polepy předseda klubu Petr Sokol a Olda Vopěnka
https://fotbal-polepy.webnode.cz/
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