Prosinec 2020
Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
I v letošním roce si dovolím krátké sváteční vánoční slovo.
Připadá mi, že od letošního jara se žádná významná řeč
neobejde bez stesků na koronavirus a jeho důsledky pro
nás. Nechci se k těmto řečníkům zařadit, spíš se pokusím
dívat na to hezké, co náš čeká.
Podle toho, co se dozvídám od lidí, se kterými si povídám,
se Vánoce spíš než svátkem hojnosti stávají časem, kdy se
rodiny setkávají, lidé na sebe mají víc času a snad tolik
nespěchají za jinými povinnostmi. Přeji Vám, abyste se i
Vy u rozsvícených stromků setkali se svými blízkými a
prožili společně chvíle klidu, abyste i dětem a vnoučatům
předali tento zvyk rodinného setkání a užili si Vánoce v co
největší pohodě a radosti.
Mnozí z Vás si jistě vzpomenou na své příbuzné a známé,
kteří již s námi svátky slavit nemohou. Nemělo by to však
být vzpomínání smutné, i když někdy takový pocit zahnat
nejde. Vzpomeňte na hezké chvíle, které jste s nimi
prožili, vzpomínání bude jistě radostnější.

Obecní úřad
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Napište si
do kalendáře 
Svoz komunálního
odpadu:
23. 12., 6. 1., 20. 1.

Svoz pytlového
tříděného odpadu:
POZOR změna - svoz
proběhne v úterý 29. 12.
28. 1., 25. 2., 25. 3.

Zasedání obecního
zastupitelstva
13. 1., 10. 2., 10. 3.

Betlémské světlo
v Polepech
20. 12. mezi 16 – 19
hodinou a 23. 12. po celý
den. Bližší informace
uvnitř listů

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

Určitě nezapomeňte ani na své domácí i venkovní mazlíčky a nějako zdravou
dobrotou jim přilepšete.
V minulých letech bylo zvykem se na druhý svátek vánoční – Štěpána sejít u
našeho vánočního stromu a zazpívat si vánoční koledy. Ani letos jsme na tento
zvyk nerezignovali a zpěváčci jsou připravení. Sami však víte, že letos se v tak
velkém počtu sejít nemůžeme, tedy jsme Vám zpěvníky dali k dispozici alespoň
na našich webových stránkách. Třeba si v šest večer vezmete zpěvníky do ruky a
nějakou koledu zazpíváte.
Letos již potřetí je u vánočního stromu připravená schránky přání, do které
můžete dávat své „dopisy Ježíškovi“. Přání z minulých let, která máme stále na
nástěnce v kanceláři, jsou většinou splněna.
Na závěr letošního posledního slova starosty Vám všem chci popřát klidné a
pohodové Vánoce a do roku příštího jen to dobré a případně ještě lepší.
Váš starosta Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
- Změna termínu svozu prosincového pytlového sběru – upozorňujeme,
že poslední letošní pytlový sběr proběhne v úterý 29. 12. 2020 místo
čtvrtka 31. 12. 2020.
- Poplatek v knihovně – paní Lelková vybírá od ledna 2021 registrační
poplatek do knihovny 50,- Kč pro čtenáře od 15 do 80 let, ostatní jsou od
platby poplatku osvobozeni.
- Provoz obecního úřadu mezi vánočními svátky - V termínu od 22. 12.
2020 do 1. 1. 2021 je úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen.
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Otevřeno pro veřejnost bude opět od 4. 1. 2021 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 9 927 720,- Kč,
výdaje ve výši 9 662 001,- Kč.
- Dále byla schválena cena vodného a stočného pro rok 2021. Vodné na
příští rok je 47,25,- Kč, stočné 50,11 Kč. Cena se u vodného zvýšila o
5% a u stočného snížila o 22%. Celkem tak ušetříme na vodném a
stočném o 12,65,- Kč.
- Cena za svoz odpadu na rok 2021 - základní cena za likvidaci odpadu
vychází stejně jako v letošním roce a to 750,- Kč na obyvatele. Z této
ceny je však třeba odečíst slevu za třídění odpadu. Informace o výši
částky se zohledněním slev za ekobody předá všem domácnostem Ing.
Kučerová.
- 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.

Obecní knihovna v Polepech
- Knihovna je otevřena každou středu od 16 do 18 hodin, během
vánočních svátků pro Vás bude paní knihovnice k dispozici na telefonním
čísle 605 362 745.
- Paní knihovnice rozdává dětem od narození do 3 let a od 3 do 6 let
balíčky s knížkami. Jedná se o projekt s knížkou do života, do kterého
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naši knihovnu přihlásila. Podmínkou tohoto projektu je společné
setkávání rodičů s dětmi v knihovně. Bohužel v současné době není
setkávání možné, tak paní knihovnice ve spolupráci s místostarostkou tyto
balíčky roznášejí jako vánoční dárek. Až to situace odvolí, vyhlásí
knihovna termíny setkání.
- Bližší informace o všech připravovaných akcích naleznete na webových
stránkách polepské knihovny https://polepy.knihovna.cz/.

Různé
Kastrace koček. Obec ve spolupráci s dobrovolníky připravuje kastraci koček.
V obci existují lokality, kde dochází k nekontrolovanému rozmnožování
bezprizorních koček, narůstají počty koťat, která trpí nedostatkem potravy a
šířením nemocí a cizopasníků. Pokud bychom nečinně přihlíželi a nesnažili se
tomuto nárůstu zabránit, mohli bychom být svědky nepříjemných situací při
pohledu na nemocná vyhublá divoká koťata, která mnohdy ani nepřežijí zimu.
Po dohodě s provozovatelkou kočičího útulku Kočičí oči a s představitelem
kastračního programu KASPRO bude od začátku příštího roku probíhat odchyt
toulavých a bezprizorních koček v zahrádkářské kolonii u horního rybníka.
Odchyt, kastraci, rekonvalescenci a následné navrácení do původní lokality bude
zajišťovat provozovatelka Kočičích očí. Pro zjištění výskytu toulavých koček (i
kocourů) v dalších částech obce uvítáme spolupráci se všemi obyvateli obce.
Zprávy o výskytu těchto zvířat můžete předávat dobrovolnici paní Evě
Šindelářové na tel. číslo 603112689. Zároveň hledáme i obětavé spoluobčany
ochotné a schopné se po dobu rekonvalescence postarat o kastrované kočky,
které v chladném období potřebují být alespoň týden v teple. Každý odchyt bude
v dotčené lokalitě oznámen informativními letáky do schránek a chovatelé
koček si budou moci své kočky ochránit před nechtěnou kastrací.
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Vzhledem ke spolupráci s programem KASPRO a útulkem Kočičí oči, se
podařilo zajistit ceny za veterinární úkony nižší než obvyklé. Má-li někdo z
chovatelů domácích koček zájem o kastraci jejich domácího mazlíčka, nechť se
rovněž obrátí na paní Šindelářovou, která zprostředkuje potřebné kontakty.
Smyslem a cílem celé akce je snížení počtu trpících hladových a nemocných
koťat a dospělých koček.
Projekt nového veřejného osvětlení. V souvislosti s připravovanou kabelizací
vedení nízkého napětí společnosti ČEZ v ulicích Zelená, Spojovací, Růžová
jsme zadali zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného
osvětlení. Kromě výše uvedených ulic jsou do projektové dokumentace zahrnuty
i další ulice. Na obecním úřadě a na webu obce je k dispozici návrh umístění
jednotlivých svítidel. Pro snazší orientaci má každá lampa své označení.
Prosíme obyvatele ulic, kde je nové veřejné osvětlení navrženo, o případné
připomínky, a to v termínu do středy 6. ledna.
Dobrovolné testování na COVID-19 pro všechny občany ČR pomocí
antigenních testů. Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny
veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě
předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Lidé se mohou nechat
otestovat opakovaně, avšak nejdříve 1× za 5 dní. Vyšetření se neprovádí u osob,
u kterých uplynulo méně než 90 dní od prvního pozitivního výsledku PCR testu,
a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden PCR test nebo antigenní
test s negativním výsledkem.
Odběrovým místem COVID-19 (Antigenní testy) je Oblastní nemocnice Kolín,
a.s.. Na síť antigenních odběrových center navazuje sekundární síť smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté…),
kterým je od pojišťoven hrazen výkon odběru. To znamená, že lidé mohou
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kontaktovat svého praktického lékaře, ambulantního specialistu např. svého
zubaře k provedení odběru.

Betlémské světlo v Polepech
Ze všech stran se na nás valí spousta informací o neštěstích, neshodách,
nenávistech ... A právě Betlémské světlo má být protiváhou a připomenutím, že
Vánoce jsou svátky klidu a míru, lidského souznění a porozumění. Chcete-li,
aby i u vás doma svítilo Betlémské světlo a význam Vánoc připomínalo, máte
letos možnost si ho zapálit přímo v Polepech. Díky skautům z rodiny Paulů bude
plamínek Betlémského světla i v Polepech.
Pro zájemce bude Betlémské světlo k dispozici již tuto neděli mezi 16. a 19.
hodinou a potom ještě 23. prosince celý den. K jeho přenesení stačí málo. S
vlastní svíčkou nebo lucerničkou přijdete k domu čp. 168 (rodinný dům hned
vedle Zvonečku) kde na sloupku plotu najdete plápolající plamínek. Nebudete-li
si vědět rady s přenesením ohně, neváhejte zazvonit, Ondřej a Jan Vám rádi
pomohou.

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.
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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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