Říjen 2020
Slovo starosty
Napište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.
V době nepříliš přející našim setkáváním se pokusím
alespoň touto formou přiblížit střípky za života v naší obci.
Hodně z nás se těšilo na tradiční Polepské posvícení,
posvícenskou husu a pivo z rodinného pivovaru Martina
Karaivanova. Samozřejmě nejvíc jsme se těšili na setkání
se sousedy. Nevěšme hlavu. V sále Vébrovy restaurace
jsou nové parkety, do konce října budou na oknech závěsy,
na jevišti opona. Tedy nastane konečně čas pro polepský
ples. Věřím, že se světu i nám podaří najít cestu, jak žít
bezpečně vedle koronaviru, a vrátíme se nejen k práci, ale
i k radostnějším událostem. Mým snem je obecní ples. Ve
společenské garderóbě, s kultivovanou hudbou a trochu
méně svázanou zábavou.
Ovšem než nastane nová doba shlukování, máme před
sebou prozaičtější chvíle. Jak jsme možná již psali,
uvažujeme o opravách povrchů jednotlivých ulic. Na
jednání zastupitelstva jsme se tímto tématem nejednou
zaobírali, doposud jsme však trochu přešlapovali. Na
posledním pracovním setkání jsme probírali, kterou ulici
opravit jako první, zda využít dotaci na opravu povrchů,
zda řešit dešťovou vodu z ulic. Nakonec padlo rozhodnutí,
že oslovíme projekční kanceláře a požádáme je o
zpracování studie proveditelnosti, která nás nasměruje
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nejen v otázce, kterou ulici opravit jako první, ale která se pokusí navrhnout
řešení parkování, zklidnění dopravy, zasakování dešťových vod, ozelenění ulic
v celé obci. Pokud budou zastupitelé souhlasit s návrhy z této studie, budeme
postupně zadávat zpracování projektové dokumentace a žádat o dotace na
rekonstrukce. Samozřejmě budeme postupovat podle možností obecního
rozpočtu, neboť ke každé dotaci musíme dodat i naši spoluúčast.
Bydlení pro seniory. Občas se mne někteří dříve narození spoluobčané ptají, zda
obec neuvažuje o takovém zařízení. Dotazy se po předchozích letech sice již tak
často neopakují, přesto si myslím, že nás v Polepech bydlí dost na to, abychom
takové bydlení zřídili. Pokaždé, když se dozvím o domku na prodej, uvažuji, zda
by nebyl vhodný pro takový účel. Až v nedávné době čas přinesl jednu takovou
nemovitost. Poměrně velký pozemek, v rovině, přístupný, na kterém by bylo
možné bezbariérové bydlení postavit. Uvnitř listů najdete výzvu k vyjádření
svého názoru.
V neposlední řadě musím prozradit na naši paní knihovnici Marii Lelkovou, že
byla za svoji aktivitu a obětavost oceněna titulem Středočeský Kramerius. Patří
mezi tři středočeské neprofesionální knihovnice, které tento titul získají.
Na tomto místě bych jí rád poděkoval za její nadšení, se kterým pořádá akce pro
různé věkové skupiny a tím přispívá k pocitu pospolitosti a sounáležitostí s naší
vesnicí.
Ve svém slovu bych mohl pokračovat i o dalších aktivitách, ale to už by nebyly
listy polepské, ale starostovy.
Závěrem mého slova bych vám všem rád řekl: „Mějte co nejméně chmur na
duši, nepodléhejte špatným zprávám, říkejte si, že bude zase lépe a těšte se na to
hezké, co nás zase jednou potká.“
Váš starosta Rostislav Vodička
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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 emailové poště potvrdit ověřovací zprávu. Pokud jste se k odběru přihlásili,
ale novinky Vám nechodí, kontaktujte nás.
- Polepské smýčení – celorepubliková úklidová akce „Ukliďme Česko“
proběhla 12. září. Sešlo se nás tentokrát pouze 8, ale i tak jsme se snažili
uklidit co nejlépe naši obec. Poděkování patří klukům ze Zvonečku, kteří
se jako pokaždé úklidu zúčastnili.
- Sběr velkoobjemového odpadu – první termín přistavení kontejneru na
velkoobjemový odpad je v pátek 13. listopadu za polepskou hasičárnou. O
týden později, tedy 20. listopadu bude kontejner přistavený pod řadovkami
nad dětským hřištěm. Kontejner bude k dispozici vždy celý víkend.
- Nebezpečný odpad - budeme odebírat v sobotu 14. listopadu od 9.00 do
11.00 v polepské hasičárně.
- Volby – 2. a 3. října proběhly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Volební účast v prvním kole byla 44,22
%, v druhém pak 19,96 %.
- V létě jsme dokončili nátěr zábradlí u potoka – velké poděkování patří
paní Martině Kubíkové, která s několika dobrovolníky, ale mnohdy i sama
zábradlí natírala v průběhu celého roku. O prázdninách pak nátěr
dokončily brigádnice zaměstnané obcí.
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Hospodaření obce
Finanční výbor na svém zasedání pravidelně sleduje vývoj plnění rozpočtu obce.
V říjnu jsme mohli konstatovat, že dopady pandemie koronaviru, které výrazně
zasáhly ekonomiku státu, se zatím výrazněji do hospodaření obce nepromítly.
Rozhodující položkou rozpočtu jsou daňové příjmy ve výši cca 7 mil. Kč, které
tvoří přibližně 4/5 prostředků, se kterými obec v průběhu roku hospodaří. Tyto
daňové příjmy byly k 30. 9. 2020 plněny téměř na 73 %.
Původně schválené celkové příjmy ve výši 8 600 tis. Kč byly v průběhu roku
navýšeny dotacemi z krajského a státního rozpočtu o 1 169 tis. Kč a jsou k 30. 9.
plněny na 71,6 %.
Výdaje obce činily k 30. 9. 2020 celkem 4 521 tis. Kč tj. 46,04 % schváleného
rozpočtu. Ve výdajích se však dosud nepromítly úhrady faktur za pokládku
živičného potahu na průtahu obcí, na kterém se podílí obec ze svého rozpočtu
cca 970 tis. Kč a faktury za pokládku žlabů na přípojných místních
komunikacích. Obec bude rovněž hradit splátku úvěru na kanalizaci ve výši cca
400 tis. Kč a opravu multikáry za cca 380 tis. Kč
Z dosavadního vývoje lze usuzovat, že rozpočet letošního roku skončí
přebytkem příjmů nad výdaji.
Tomáš Sojka, za finanční výbor
Finanční pohled na několik stavebních prací, které byly v letošním roce
dokončené.
V květnu jsme dokončili kontejnerové stání a chodník před obecním
úřadem. Hodně práce zde bylo vykonáno svépomocí, která nebyla finančně
vyčíslena. Za práci zhotovitelů a materiál bylo na této akci spotřebováno
119.616 Kč. V tomto místě nás čeká dodělat ještě malý kousek – zatáčka v
chodníku.
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V únoru jsme koupili parkety do Vébrovy restaurace za částku 151.850 Kč.
Částka za parkety není malá, parkety jsou od léta položené i s lištami. V březnu
firma Tomáše Havránka propojila topný systém na stávající kotel za 46.779 Kč.
Dokončení podlahy a topení dalo hodně práce a vše zabralo spoustu času.
Zkuste si udělat čas a dojít se podívat, jak to krásně vypadá.
V dubnu a květnu jsme vybudovali přechod před Vébrovou restaurací za
63.010 Kč. Nově vybudované přechody mají položenou předepsanou povinnou
slepeckou dlažbu, která z této částky dělala téměř 33.000 Kč.

Přechod

vybudovala firma KÖRBL s.r.o.
Zhotovili jsme záliv a zadláždění chodníku před Vébrovou restaurací v
celkové částce 304.731 Kč.

Dílo jsme budovali postupně od jara do léta.

Podílelo se na tom více firem. Významnými dodavateli v této akci byli: KÖRBL
s.r.o., firma Jaroslava Svobody s dlaždičskými pracemi, firma Michal Hendrych
se stavebně dokončovacími pracemi, firma David Suchý s odvozem
suti/kontejnerů. Na místě je i poděkování za mnoho odpracovaných hodin panu
starostovi, zaměstnancům Obce Polepy a občanům, kteří se na zdárném
dokončení této akce podíleli.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Obec Polepy opravily v
září hlavní silnici v Polepech. Průtah obcí Polepy byl naplánovaný na 958
331,25 Kč z rozpočtu obce. Konečným vyúčtováním akce byly zjištěny náklady
z obecního rozpočtu na tuto opravu ve výši 803.406,11 Kč.
Obec Polepy v této souvislosti zakoupila a zabudovala odvodňovací žlaby do
vedlejších komunikací obce nákladem 362.356,04 Kč. Na závěrečnou fakturu od
zhotovitele Swietelsky stavební s.r.o. teprve čekáme.
Finanční prostředky do rozpočtu Obce Polepy
Do rozpočtu Obce Polepy přišla avízovaná dotace – nenávratný příspěvek pro
obce, kompenzační bonus v souvislosti s koronavirem v celkové částce 806.250
Kč.
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Do rozpočtu Obce Polepy na rok 2021 očekáváme schválenou dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje na opravu komunikace v obci ve výši 642.700 Kč.

Na okraj
Neuvedla jsem všechny dokončené akce, opravy, přípravy investic ani všechny
příjmy, které do rozpočtu obce patří.

Ale chtěla jsem občany seznámit s

financováním těch, které se v obci udělaly a jsou hodně vidět.
Myslím si, že je třeba, aby občané věděli o financování věcí veřejných, aby si
mohli udělat představu hodnoty provedených akcí. Ceny prací a materiálů na
trhu značně zdražují a je třeba investiční záměry zvažovat pečlivě a pečlivě
naplánovat projekty i peníze do budoucna.
Helena Darebná, finanční výbor

„Jednou větou …“
- Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci na dovybavení naší
knihovny audio a videotechnikou, hracím kobercem a přebalovacím
pultem. Dotace je 70.000,- Kč, spoluúčast obce cca 44.000,- Kč.
- Úspěšně jsme obhájili naši žádost o dotaci od MAS Podlipansko na
podporu rozvoje společenského života v obci. Z dotace pořídíme velký
party stan, nůžkové stany, podlahu v budoucím lokále, dřevěné parapety
v lokále i sálech, závěsy a oponu, jevištní osvětlení, odpadkové koše a
zadláždění chodníku před vstupy do Vébrovy restaurace. Celková cena za
projekt je 633.000,- Kč, dotace necelých 506.000,- Kč, spoluúčast obce
pouze 127.000,- Kč.
- Bydlení pro seniory bylo jedním z témat pracovního jednání zastupitelů a
členů výborů a komise. V krátké době bude na prodej dispozičně vhodná
nemovitost. Vzhledem k nejednotnosti pohledu účastníků pracovního
jednání na případné pořízení této nemovitosti padl na jednání návrh,
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abychom se zeptali vás, obyvatel Polep. Chcete-li vyjádřit svůj názor zda
je v obci potřeba malometrážní bezbariérové bydlení pro seniory, pište
nám na obecní mail, volejte na obec nebo zastupitelům (mezi ně patří i
místostarostka a starosta), dávejte své názory do obecní schránky. Na
listopadovém jednání zastupitelstva se budeme tímto bodem zabývat.
- Workoutové hřiště je dalším záměrem, který chtějí zastupitelé realizovat.
Do 21. prosince tohoto roku je možnost podat žádost o dotaci na
vybudování takového hřiště. Celková cena cvičebních prvků je okolo
300.000,- Kč, dotace je 80 %.
- Zasedání obecního zastupitelstva bude opět jednou za měsíc. Na
říjnovém zasedání obecního zastupitelstva se všichni zastupitelé shodli na
tom, že zasedání se budou konat jednou za měsíc jako v předchozích
letech, neboť dvouměsíční frekvence v některých případech brzdí
schvalování např. rozpočtových změn, investičních akcí, důležitých
rozhodnutí. Příští zasedání zastupitelstva Obce Polepy se uskuteční ve
středu 11. listopadu.
- Rozřezané sítě na fotbalovém hřišti – již podruhé v tomto roce nám
nějací vandalové rozřezali sítě mezi fotbalovým a dětským hřištěm.
Událost řeší policie ČR. Máte-li k poškozování sítí informace, prosíme o
jejich sdělení.
- Modrozelená infrastruktura (MZI) začíná být frekventovaným slovním
spojením. Smyslem je nakládat s dešťovou vodou tak, aby z území, kde
spadne, rychle neodtékala do vodního toku, naopak došlo k jejím co
největšímu zasáknutí. Ruku v ruce s hospodařením s dešťovou vodou jde i
snaha o zlepšování mikroklimatu obcí a měst pomocí vzrostlé uliční
zeleně. V minulých letech jsme většinou sázeli tůje a malokorunné
stromy, které neprodukují mnoho odpadu, zároveň však také neposkytují
příliš stínu a nesnižují teplotu ve svém okolí. Cílem MZI je řešit veřejný
prostor tak, aby umožňoval zasakování dešťových vod, poskytoval
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dostatečný prostor pro výsadbu velkých listnatých stromů a zároveň i
vytvářel dostatek parkovacích míst. A právě takové uspořádání našich ulic
by mělo být hlavním cílem studie, o které je zmínka ve slově starosty.

Víte, že …
… na obou autobusových zastávkách je k dispozici dezinfekce na ruce
ANTICOVID.
… zastupitelé odsouhlasili možnost pronájmu tělocvičny vedle hospody (fitka)
za 200,- Kč na hodinu.
… máme po vsi nové odpadkové koše – možná jste si jich již všimli. Pokud
máte návrh kam ještě koše umístit, neváhejte nás o tom informovat.
… Polepské listy si můžete nechat zaslat v elektronické podobě. Stačí si o to
požádat na obecním úřadě, na e-mailu nebo telefonicky.
… většina obyvatel obce již dlouhá léta respektuje pravidlo klidných nedělí.
Nevydali jsme nařízení obce, ale šli jsme cestou prosby o respektování většiny
sousedů na právo mít o víkendu alespoň jeden den bez hlučných venkovských
aktivit jako je řezání dřeva, broušení železa a podobně. Věříme, že i noví
obyvatelé naší vesnice přistoupí na tuto neformální úmluvu.
… na obecním kompostu nad vesnicí se stále snažíme o oddělování větví od
ostatního bioodpadu. Děkujeme všem, kteří toto třídění respektují a prosíme o
třídění i ty, kteří o něm doposud třeba nevěděli. Závora není zamčená, neboť
věříme v ohleduplnost nás všech.

Něco z kultury
O co nás pandemie koronoviru ochudila? Především o vzájemná setkávání.
Kulturní dění nejen v naší obci se úplně zastavilo. V době uvolnění vládních
opatření jsme stihli uspořádat pouze Den dětí, který proběhl v sobotu 6. června
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u rybníka a Loučení s prázdninami, které se uskutečnilo 28. srpna na
fotbalovém hřišti. Pro děti bylo připravené hřiště plné soutěžních stanovišť. Na
každé dítě čekala drobná odměna. Ráda bych touto cestou poděkovala Lence
Záhorové, Barče Tiché a Kristýně Sokolové, které pomáhaly s přípravami
stanovišť, dále manželům Vopěnkovým a Liboru Kočímu za zajištění
občerstvení a záštitu nad celou akcí. Z obecního rozpočtu jsme zaplatili 732,- Kč
za nákup drobných odměn. Občerstvení pro děti hradila TJ Polepy a krabici
sladkostí a odměn věnovala Lenka Záhorová. Ještě jednou všem moc děkuji 
Z důvodu aktuální epidemiologické situace jsme byli nuceni zrušit ze dne na den
i oblíbené Polepské posvícení, na jehož přípravě pracovala kulturní komise
spolu s panem starostou několik měsíců. Snad se všichni sejdeme v hojném
počtu na Posvícení příští rok 
Na 31. října jsme plánovali Strašidelný průvod obcí se stezkou odvahy.
Bohužel vzhledem k nouzovému stavu akci nebude v tomto termínu možné
uskutečnit. Pokud by se situace zlepšila, přesuneme termín na listopad.
Plánované akce do konce tohoto roku, které se uskuteční, pokud to vládní
restrikce dovolí:
21. listopadu Trampoty ve Vébrovce
29. listopadu Rozsvěcení vánočního stromečku
6. prosince Mikulášská nadílka
26. prosince Vánoční zpívání
Informace o všech plánovaných akcích naleznete na webových stránkách obce a
facebooku Naše Polepy, samozřejmě i na vývěskách.
Krásné podzimní dny a pevné zdraví přeje Lenka Štěrbová.
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Obecní knihovna v Polepech
Knihovna je otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.
Městská Knihovna v Kutné Hoře vybrala naši knihovnu jako hostitelskou pro
každoroční setkání knihovníků. V případě, že to vládní omezení z důvodu
koronavirové pandemie dovolí, setkání se uskuteční v listopadu.
Do konce října probíhá soutěž, ve které paní knihovnice vyzvala děti, aby
zavzpomínaly na letošní prázdniny a namalovaly nějaký pěkný obrázek. Každý
obrázek bude odměněn.
Bližší informace o všech připravovaných akcích naleznete na webových
stránkách polepské knihovny https://polepy.knihovna.cz/.

Odpady
Vyhodnocení systému třídění odpadů
Vážení občané,
k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok,
tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených
odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za
odpady.
Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny
osoby a zda všechny údaje jsou správné.
2) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový
dotazník a uvést v něm způsoby, jakými v dané domácnosti dochází ke
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snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi
obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu.
3) Na nástěnce nebo v Hodnocení stanoviště je vhodné si zkontrolovat, zda máte
načtené všechny svezené pytle či popelnice. V případě potřeby doplnění
záznamu je možné se obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do

odpadového

úču

se

můžete

přihlásit

prostřednictvím

webu

www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů. Kdo by si s přihlášením
nevěděl rady, napište na odpadkypolepy@seznam.cz , Ing. Kučerová Vám
pomůže s přihlášením nebo nechá vygenerovat nové heslo.
Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11. 2020. V
případě

nejasností

se

na

nás

neváhejte

obrátit

na

e-mail

kolektiv@mojeodpadky.cz.
Od října si třídíme na slevy pro rok 2022.

Cvičení pro veřejnost
Po uvolnění vládních opatření budou cvičení probíhat v následujících
termínech:
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,
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cena 50,- Kč/hod.

Power joga
Každá středa od 19:30 ve fitku vedle hospody, vede Věra Hoffmanová, cena
50,- Kč/hod.

Polepský fotbal
Aktuální umístění TJ Polepy A v tabulce je na 7. místě s 11 body. Máme na
kontě 3 výhry, 1 výhru na penalty a 4 prohry.
Tým TJ Polepy B bodoval až v posledních dvou odehraných zápasech a umístil
se tak na 12. místě v tabulce. Na kontě má 2 výhry a 6 proher.

Společenská kronika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se
v těchto měsících dožívají významného životního
jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví a
životní pohodu. Zároveň se omlouváme našim
jubilantům, které případně nestihneme v době
epidemie osobně navštívit a popřát jim k jejich
jubileu.

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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