Prosinec 2021
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Polepské listy dostáváte do rukou v době Adventu, kdy se
připravujeme na jeho vyvrcholení Vánocemi. Jako tradičně
i letos vám všem popřeji jen to dobré, pokud možno hodně
radosti ze svých blízkých a pokojný vstup do roku příštího.
S koncem starého roku a příchodem nového možná někteří
z nás rekapitulují, co se událo, a plánují, co by ještě chtěli.
Nejinak je tomu i „na obci“. Od podzimu finanční výbor
připravuje rozpočet na rok 2022, uvažujeme, co všechno je
potřeba dokončit, jaké nové aktivity začít a zda jsou na
všechno v obecním rozpočtu peníze.
Návrh rozpočtu na příští rok je „schodkový“, se schodkem
ve výši cca 3,6 mil. Kč. Neznamená to, že si budeme
půjčovat, naopak začneme utrácet peníze, které máme
uložené u bankovních ústavů. Dlouhá léta jsme šetřili na
výstavbu kanalizace a nyní, kdy je kanalizace hotová,
známe splátkový kalendář a předpokládáme, že nepřijdou
žádné nepředvídané výdaje, můžeme začít plánovat
investice do obnovy jak silnic a chodníků, tak i veřejného
osvětlení, rádi bychom dokončili sběrný dvůr, v listech
píšeme o dotacích na další vybavení našeho fotbalového
areálu o prvky pro širokou veřejnost. Samozřejmě budeme
pokračovat s rekonstrukcí Vébrovy restaurace tak, aby se
v příštím roce povedlo minimálně dokončit zázemí pro sál.
Obecní úřad
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Napište si
do kalendáře 
Svoz komunálního
odpadu:
22. 12., 5. 1., 19. 1., 2. 2.,
16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3.,
13. 4., 27. 4.

Svoz pytlového
tříděného odpadu:
30. 12., 27. 1., 24. 2., 31.
3., 28. 4.

Svoz bioodpadu
7. 4., 21. 4.

Zasedání obecního
zastupitelstva:
20. 12.

Vánoční zpívání
26. 12. od 17:00

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

Kromě hmotných statků, jsme díky novému zákonu o odpadech a neustálému
tlaku státu na snižování produkce odpadu, který končí na skládce, připravovali i
nové obecně závazné vyhlášky. Jednu o povinnostech spojených s nakládáním
s komunálním odpadem u nás v Polepech, druhou o poplatcích za likvidaci
odpadu. Více uvnitř listů.
V prosincových listech si mimo jiné přečtete o úspěchu naší paní knihovnice, o
polepském fotbalu, který se do obce vrací ve stále větší míře, o renesanci sboru
dobrovolných hasičů.
Polepy jsou i přes dobu, která příliš nepřeje spolkovým a společenským aktivitám,
stále vesnicí, která žije, lidé chtějí žít spolu a jsou ochotní pro to i něco udělat.
Jsem rád, že mohu starostovat v takové vesnici a děkuji všem, kteří pomáhají. Ať
skutečnou pomocí, nebo třeba jen radou. Věřím, že v příštím roce budeme mít
více možností se potkávat a společně užívat života.
Přeji Vám všem nejen pohodové Vánoce a radostný vstup do roku příštího, ale i
pevné dobré zdraví a veselou mysl.

Váš starosta Rostislav Vodička

Informace z Obecního úřadu Polepy
- Provoz obecního úřadu mezi vánočními svátky - v termínu od 22. 12.
do 31. 12. 2021 je úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen. Otevřeno
pro veřejnost bude opět od 3. 1. 2022 dle běžných úředních hodin.
V nezbytných případech jsme k dispozici na telefonech uvedených v zápatí
listů.
- Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2022 - byl zastupitelstvem
obce Polepy schválen ve výši 850,- Kč. Z této ceny je však třeba odečíst
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slevu za třídění odpadu. Informace o výši částky se zohledněním slev za
ekobody předá všem domácnostem Ing. Kučerová. Hodnota EKO bodu
zůstává ve stejné výši, a to 7,- Kč/bod. Poplatek je splatný do 31. 5. 2022.
- Poplatek za psa ve výši 50,- Kč je možné hradit společně s poplatkem za
odpady.
- Harmonogram svozů odpadů na rok 2022 – je k dispozici ke stažení na
webových stránkách obce. Kdo nemá možnost harmonogram vytisknout,
může se pro něj zastavit na obecním úřadě.
- První svoz bioodpadu v roce 2022 – je naplánován na čtvrtek 7. dubna.
-

„Jednou větou …“
- Dotace

z Programu

rozvoje

venkova

administrovaného

MAS

Podlipansko – v současné době jsou dokončeny všechny práce, které jsme
uvedli v žádosti o dotaci a připravujeme žádost o platbu. S pomocí tohoto
programu jsme udělali další krok k dokončení úprav Vébrovy restaurace –
budoucího obecního domu. Jsou hotové podlahy a parapety v sále i přísálí,
jeviště je opatřeno oponou a divadelním osvětlením, v sále jsou instalované
závěsy na oknech, je zadlážděný chodník před vstupy do budovy z ulice.
Součástí projektu bylo i pořízení odpadkových košů na třídění odpadů, a to
nejen uvnitř, ale i před Vébrovou restaurací.
- Parkoviště před Vébrovou restaurací je také zadlážděné kamennou
dlažbou, nyní již chybí jen dokončit zíďku oddělující ulici od prostoru před
Vébrovou restaurací.
- Oprava chodníku podél silnice III.12550 (u pomníku) – je hotová
projektová dokumentace, vydané stavební povolení a podána žádost
z IROP o dotaci ve výši 1 milionu korun, z celkových nákladů cca 1,4 mil.
Kč.
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- Doplnění herních prvků na dětské hřiště + fitness cvičební stroje +
workout v areálu fotbalového hřiště – je připravována žádost o dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj, rozpočet celé akce je předpokládán ve výši cca
800.000,- Kč.
- Vybudování zázemí pro sál Vébrovy restaurace – je připravována žádost o
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, odhadované náklady jsou cca 4,5 mil.
Kč.
- Shořelý traktůrek – při sběru listí shořel sekací traktůrek ETESIA, naštěstí
se nikomu nic nestalo. Zastupitelé souhlasili s pořízením nového sekacího
traktůrku.
- Z-BOX – jak si již mnozí z Vás všimli, proti autodopravě je umístěn Z-BOX
společnosti Zásilkovna. Z-BOX je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Jedná se pouze o výdejní místo a maximální hmotnost zásilky je pět
kilogramů. Na tomto výdejním místě nelze platit kartou. Standardní úložní
doba zásilek jsou tři dny s možností prodloužení o další dva dny. K vyzvednutí
zásilky je potřeba mobilní aplikace Zásilkovna, zapnutý Bluetooth, GPS a
uhrazení dobírky předem.
-

Víte, že …?
…nový zákon o odpadech stanoví limit 200 kg směsného komunálního odpadu
na hlavu a rok jako hranici pro nižší poplatek za uložení odpadu na skládku?
… do tohoto limitu se započítává nejen obsah popelnic od našich domů, ale i
obsah velkoobjemových kontejnerů, které máme 2x ročně k dispozici?
… svozová firma vyveze každou popelnici, která je v den svozu postavená na ulici
a má na sobě příslušnou samolepku? A nezkoumá, jestli je v ní odpad jen po dně.
… nejdražší na svážení odpadů je právě manipulace s popelnicemi?
… jsou v naší vesnici pro příští rok schválena nová pravidla MESOH (motivační
a evidenční systém odpadového hospodářství)?
4

… i naplněnost popelnice je jedním z parametrů, které se podle nových pravidel
promítnou do vašeho odpadového účtu?
… ekobody získáte pravidelnou aktualizací svého odpadového účtu?
… potřebujete-li vysvětlit cokoliv týkající se odpadů, můžete se obrátit na obecní
úřad,

případně

na

Ing.

Irenu

Kučerovou

–

např.

mailem:

odpadkypolepy@seznam.cz ?

Hospodaření obce
Rozpočet obce na r. 2021 byl schválen jako přebytkový, a to takto:
celkové příjmy na rok 2021 byly schváleny ve výši 9.927.720,- Kč
celkové výdaje ve výši

9.662.001,- Kč

Tudíž byl rozpočtován přebytek hospodaření (P-V) v hodnotě

265.719,- Kč.

Skutečnost (plnění rozpočtu) k 31. 10. 2021:
Celkové skutečné příjmy obce jsou prozatím 10.166.390,- Kč (navýšeny oproti
původnímu rozpočtu již o 238.670,- Kč).
Skutečné výdaje jsou prozatím 6.108.155,- Kč (nižší o 3.553.846,- Kč)
Nejvyšší podíl na skutečných příjmech mají příjmy daňové, rozpis příjmů:
- příjmy daňové (výnosy z daní)

7.020.295,- Kč

- transfery (dotace)

2.043.769,- Kč

- ostatní (nedaňové) příjmy

1.042.325,- Kč.

Co se týká výdajů, tak nejvyšší podíl má:
- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň (údržba veřejných prostranství v obci)
1.322.435,- Kč
- Komunální služby (zejm. rekonstrukce a provoz Vebrovy restaurace)
991.277,- Kč
- Činnost místní správy – fungování OÚ (služby, materiál, platy..)
897.183,- Kč
- Sběr a svoz odpadů (TKO, nebezpečné, tříděné)
633.736,- Kč
- Zastupitelstvo obce (odměny a odvody zastupitelé)
631.862,- Kč
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- Pozemní komunikace, dopravní obslužnost (opravy a výstavba komunikací a
platby za linkovou dopravu)
584.075,- Kč
- Veřejné osvětlení
201.126,- Kč
- Kultura a sport (kulturní akce, akce pro děti, hřiště, činnost fotbalistů)
184.176,- Kč
Dále je třeba zmínit, že obec má dlouhodobý úvěr na výstavbu kanalizace, jehož
zůstatek ke dni 31. 10. 2021 je 14.093.260,- Kč. Úvěr je splácen dle splátkového
kalendáře, v r. 2021 prozatím uhrazeno 1.056.995,- Kč (do konce roku bude ještě
splaceno 352.332,- Kč).
Z výše uvedeného lze konstatovat, že obec hospodaří dle schváleného rozpočtu,
který je průběžně dle potřeby upravován. Příjmy jsou prozatím naplňovány nad
očekávání. V čerpání výdajů jsou ještě oproti schválenému rozpočtu rezervy,
které budou v případě nevyčerpání převedeny jako zlepšený výsledek hospodaření
do dalších let.
Vzhledem k současné situaci, zvyšování veškerých cen a nejistotě v plnění
daňových příjmů v nadcházejících letech není budování jistých rezerv na závadu.
Kateřina Bradnová, účetní obce

Sbor dobrovolných hasičů v Polepech
V září tohoto roku došlo k obnovení činnosti Sboru dobrovolných hasičů v
Polepech. Prozatímní náplní Hasičů je pomoc kulturní komisi při pořádání akcí
pro děti i dospělé.
Do budoucna plánujeme založit dětský oddíl pro děti ve věku 7 – 13 let,
jehož náplní bude:
- hasičské dovednosti, všestranná fyzická příprava, skauting (znalost přírody,
ohně, uzly, …), zdravověda, putování – poznávání okolí.
K financování dětského oddílu budou použity prostředky z placených dílniček,
např. Svíčkárna a jiné.
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První představení hasičů proběhlo již na dětské akci Halloween, kde členové
pomáhali se strašidelnou stezkou, vydáváním buřtů a provozováním svíčkárny.
Budeme velmi rádi, když se najde někdo další, kdo by chtěl s tímto pomáhat.
Můžeme se také pochlubit první pomocí obci - při odstranění spadlého stromu a
dokácení zbylého torza, které hrozilo pádem na soukromý pozemek. Tento strom
se nacházel v nepřehledné zatáčce směrem na Červené Pečky, proto jsme také
museli zastavovat dopravu a odklízet pokácený strom ze silnice. Vše proběhlo
velmi rychle a profesionálně.
Při Vašem zájmu nebo zájmu Vašich dětí nám napište na: e-mail:
polepy.hasici@gmail.com, nebo volejte tel: 777 200 779.
Za hasiče Jan Sojka

Fotografie z návštěvy u „kolegů“ hasičů v Nové Vsi.

Kultura
Den dětí – Pohádková cesta se uskutečnila 19. června u rybníka. Pro děti byla
připravena stezka s pohádkovým kvízem, zábavné aktivity a občerstvení. Na děti
čekala sladká odměna a také k nám zavítali hasiči z Nové Vsi.
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Loučení s prázdninami – 28. srpna proběhlo od 15 hodin již tradiční Loučení
s prázdninami na fotbalovém hřišti. Pro děti bylo na hřišti připraveno mnoho
zábavných úkolů, jako například střílení na bizona, slalom s kolečky či vajíčky na
lžíci, skákání v pytlích, přetahování lanem, u kterého se pobavily nejen děti, ale i
rodiče a prarodiče  a mnoho dalšího. Velké poděkování patří členům TJ Polepy,
kteří pro děti zajistili občerstvení zcela zdarma. Dále patří poděkování paní
Guštarové, která věnovala obci finanční dar na nákup věcných cen pro děti.
Pasování předškoláků – dne 1. září 2021 připravila paní knihovnice ve
spolupráci s místostarostkou obce pasování předškoláků na prvňáčky. Děti
obdržely tašku se školními potřebami, knížku a pamětní list. Sešlo se sedm
prvňáčků,

kteří

tímto

završili

svůj

vstup

do

školních

lavic.

Polepské Posvícení - 18. září proběhlo na zahradě Vébrovy restaurace tradiční
Polepské Posvícení. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky kluků ze Zvonečku,
buchty od Jiřinky či frgály, které napekla paní Adamcová. Dále byla k prodeji
keramika ze speciální školy v Kolíně. Nechyběla ani tradiční kachna se zelím
nebo pivo z pivovaru Svatý Ján. Po celý den pak byl připraven bohatý program.
Celým dopolednem nás doprovázel Orchestr Jaroslava Ježka, v několika vstupech
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zatančila taneční skupina Modroočko. Pro děti, ale i dospělé vystoupil kouzelník
Navaro, v sále Vébrovy restaurace pak proběhlo autorské představení pohádky
Přátelského divadla: Proč si čistí zuby i princezny. Od 20 hodin začala v sále
Vébrovy restaurace zábava. K poslechu a tanci zahrála kapela Two2Faces.

Kouzelník Navaro

Lampiónový průvod se strašidly – 30. října od 17 hodin. Po 17 hodině vyrazil
průvod od obecního úřadu, doprovázen strašidelnými zvuky z obecního rozhlasu.
Po dokončení průvodu jsme se všichni sešli na fotbalovém hřišti, kde již na
všechny čekalo občerstvení. Děti, ale i dospělí si mohli opéct špekáčky, pro děti
pak byla připravena limonáda či teplý čaj. Rodiče se mohli zahřát svařákem nebo
si dát pivo. Polepští hasiči připravili pro děti tvořivou dílnu – svíčkárnu. Po
setmění se ti odvážnější vydali na strašidelnou stezku kolem vodopádu, kde na ně
čekali strašidelné postavy jako třeba čarodějnice, kat, smrťák, vodníci, vlkodlak,
a jiné. Na konci děti dostali sladkou odměnu. Po 20 hodině jsme v hojném počtu
shlédli ohňovou show. Poděkování patří členům TJ Polepy za poskytnutí zázemí,
pomoc s přípravami a finanční příspěvek na ohňovou show ve výši 2.500,- Kč.
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Peníze z kasičky na dobrovolné vstupné putovaly do obecní pokladny, ze které
budou použity na další akce pro děti. Děkujeme všem, kteří přispěli .

Rozsvícení vánočního stromku – se uskutečnilo v neděli 28. listopadu od 17
hodin před Vébrovou restaurací. Z důvodu aktuálně vyhlášeného nouzového
stavu, proběhlo rozsvícení za účasti starosty, místostarostky a několika
přihlížejících sousedů. Z rozhlasu zaznělo několik vánočních koled, abychom
alespoň trochu navodili vánoční atmosféru. Tentokrát jsme se bohužel museli
obejít bez vůně svařáku a čerstvě napečeného cukroví.
Mikulášská nadílka – proběhla v sobotu 4. prosince od 16:30 hodin před
Vébrovou restaurací u vánočního stromku. Bohužel, ani tuto akci jsme nemohli
pořádat tak, jak bylo původně v plánu. I přes to si pro malou mikulášskou nadílku
přišlo 40 dětí.
Vánoční zpívání 26. 12. – stále ještě máme naději, že si letos u vánočního
stromku společně zazpíváme koledy. O konání akce či jejím zrušení Vás budeme
informovat na webu obce a rozhlasem.
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Polepský fotbal
Polepský fotbal zaznamenal v letošní sezóně několik novinek, jako je založení
mládežnického mužstva nebo gardy, o těchto novinkách se dočtete níže. Pro A
tým nebyl začátek podzimní sezóny příliš povedený, ale kluci to nevzdali a
bojovali v každém zápase. Nakonec se probojovali na krásné 3. místo v tabulce.

Tým TJ Polepy B skončil na 2. místě tabulky 4. B třídy s bodovou ztrátou čtyř
bodů na vítěze TJ Sokol Starý Kolín.
Fotbalový klub TJ Polepy děkuje všem členům za obětavou práci a hráčům za
předvedené výkony v podzimní části soutěže. Poděkování patří i fanouškům a
obecnímu úřadu za projevenou podporu. Budeme se těšit na shledanou v roce
2022.
Za TJ Polepy, Petr Sokol
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Mládežnický tým TJ Polepy
Koncem měsíce srpna jsme se s vedením TJ Polepy rozhodli, že založíme nový,
mládežnický tým. Taková myšlenka, k obnovení mládeže v Polepech, chodila
kolem stolu už nějaký čas a bylo tak akorát na čase se o tom pouze nebavit, ale jít
do toho. Udělali jsme dva náborové dny a přišlo zhruba tolik dětí, kolik je na
fotbal potřeba. Náborové dny byly propagovány prostřednictvím sociálních sítí
TJ Polepy na Instagramu a Facebooku, v médiích Kolínský deník a formou
plakátků po naší obci, okolních obcích a v Kolíně. Při prvním i druhém
náborovém dnu čekala na děti odměna v podobě sladkosti za jejich první výkony
na trávníku.
Tréninky probíhají dále každou středu od 16:00 hodin. V zimním období budou
tréninky mládeže probíhat nejspíše ve fitku v budově OÚ, kde se zaměříme na
rozvoj síly a koordinace. V příštím roce plánujeme sehrávat přátelská utkání na
mini branky v poločase domácích zápasů „A“ týmu a možná bychom už okusili i
nějaký ten turnaj.
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Vítáni jsou stále fotbalisti i fotbalistky všech věkových kategorii, které spadají do
kategorie přípravek a žáků.
Adam Hruška, trenér mládeže v Polepech

Garda TJ Polepy
Když na jaře v Malešově sháněli mužstva na místní turnaj gard, zrodil se v hlavách
několika kamarádů z někdejšího úspěšného týmu Polep nápad založit gardu TJ
Polepy, kde by byla možnost zavzpomínat na krásné společné fotbalové časy.
Tento nápad se velice rychle uchytil a 24. 7. jsme se tak po letech sešli na turnaji
v Malešově, poprvé jako staří páni, garda TJ Polepy.
Turnaje se účastnily čtyři týmy a hrálo se systémem semifinále a zápas o umístění.
Do semifinále nám byl nalosován soupeř z Křesetic. I přes stálou herní převahu
jsme po poločase překvapivě prohrávali 0:1, ale ve druhém poločase jsme
neponechali nic náhodě, začali dávat branky a výsledkem bylo vítězství 5:3 a
postup do finále. Tam se přes domácí mužstvo z druhého semifinále dostal vcelku
kvalitně poskládaný tým výběru Kutnohorska, takže se očekávalo těžké utkání.
My jsme ale předvedli výborný výkon, nesrovnatelně lepší než v semifinále a po
zasloužené výhře 3:0 jsme si domů odvezli pohár pro vítěze turnaje. Celé mužstvo
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si turnaj užilo, nikdo se nezranil a všichni se těšíme na další možnost, kdy se
budeme moci sejít, pokecat, zavzpomínat na časy minulé a hlavně si zase jednou
společně kopnout za "naše" Polepy.
Hráči TJ Polepy na turnaji v Malešově - Martin Dolejší, Miroslav Paták, František
Suchánek, Josef Hůrka, Lukáš Slezák, Lukáš Kmoch, Marek Hrabal, Dan Kmoch,
Miroslav Müller, Radek Zelenka, Bohuslav Mokříž, Lukáš Kalivoda.
Lukáš Slezák

Fotografie z turnaje v Malešově

Obecní knihovna v Polepech
- Knihovna je otevřena každou středu od 16 do 18 hodin, mimo otevírací
dobu je Vám paní knihovnice k dispozici na telefonním čísle 605 362 745.
- Bližší informace o všech připravovaných akcích naleznete na webových
stránkách polepské knihovny https://polepy.knihovna.cz/.
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- Ocenění STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2020 a 2021 - Ocenění je
udíleno každý rok nejlepším knihovnám v menších obcích. Pro rok 2020
bylo toto ocenění spolu s dalšími čtyřmi knihovníky v kraji uděleno naší
paní knihovnici Marii Lelkové z naší obce. Slavnostní předání proběhlo 6.
10. 2021 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Fotografie z udílení cen pro nejlepší knihovníky ve Středočeském kraji

-

Noc s Andersenem – 22. října proběhla dětmi velmi oblíbená akce –
přespání v knihovně. Paní knihovnice připravila pro děti procházku
k rybníku, kde na děti čekal pod vrbou schovaný vodník, který hlídal na
stromě rozvěšené pohádky, odvážnější z dětí se s vodníkem vyfotily. Po
večeři se děti společně dívaly na pohádky. Nocování se zúčastnilo 18 dětí
ve věkovém složení 2 až 10 let.
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Noc s Andersenem 2021.

Odpady
Rok se sešel s rokem a zase se mluví o výši poplatku za odpady. Vy, občané Polep,
máte proti okolním obcím tu výhodu, že cenu poplatku můžete ovlivnit vlastním
chováním k odpadům. Za odpad vytříděný do pytlů získáváte ekobody. Kromě
toho získáváte ekobody za to, že dáváte ke svozu pytle a popelnice náležitě plné,
že noviny nedáváte do pytlů, ale do balíků, že posekanou trávu dáváte do
kompostéru doma na zahradě atd.
Ráda bych na tomto místě pogratulovala 7 domácnostem, které za období 10/2020
- 9/2021 získaly více než 70 ekobodů. Pět z nich mi dovolilo zveřejnit jejich
příjmení a já jim touto cestou ještě jednou děkuji - uvádím v abecedním pořadí:
Hájkovi, Charvátovi, p. Jarošová, Korbelářovi a Nehasilovi. Z uvedeného vzorku
je vidět, že zavedený motivační systém funguje dobře a že platit malý poplatek za
odpady je opravdu reálné, jmenované domácnosti to potvrzují. Skutečně vůbec
nezáleží na počtu lidí v domácnosti nebo na jejich věku.
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Řada z Vás poctivě třídí do pytlů a přesto má pocit, že získali za své úsilí malou
slevu, resp. málo ekobodů. Jak na to?
1) Přihlásím se na odpadový účet a přesvědčím se, že mám vyplněnou inventuru
stanoviště a odpadový dotazník (jedná se o jednorázovou činnost) - pokud nemám
přihlašovací údaje, napíšu na odpadkypolepy@seznam.cz nebo zavolám paní
Kučerové

(723

514

533),

nebo

napíšu

paní

Bradáčové

bradacova.isnoit@gmail.com (správce databáze v Uherčicích).
2) Ke svozu dávám zásadně plné popelnice - ne, vážně nesmrdí, když si ji necháte
vysypat třeba 1x za 2 měsíce, stačí, když mezi víko a samotnou popelnici vložíte
klacek, aby se popelnice úplně nedovřela a mohla větrat, kdo to už vyzkoušel, dal
mi za pravdu, že to funguje.
3) Pytle s plastem plním dostatečně, měl by vážit alespoň 2,5 kg, plast lze
jednoduše v pytli zmáčknout - ušetřím si místo v garáži, šetřím životní prostředí,
že nespotřebovávám pytle zbytečně, šetřím práci ostatním při svozu - opravdu
nám občas přijdou na váhu půlkilové, poloprázdné pytle ...
4) Noviny a časopisy, podobně jako kartonové krabice nedávám do pytle, ale
svážu je do balíku - zase si šetřím místo v garáži (balík se skladuje lépe než pytel),
a zase nespotřebovávám plastové pytle zbytečně, navíc z toho má větší prospěch
obec - noviny si vozí do sběrny sama a dostane za takový odpad více peněz, než
když se to odveze v pytlích na třídičku svozovou firmou.
Je to opravdu velmi jednoduché, stačí dodržovat jen výše uvedené zásady.
Sluší se poděkovat i domácnostem, které třídí do kontejnerů rozmístěných po
obci. Bohužel, není možné kvantifikovat, kolik která domácnost vytřídila a tak
není možné poskytnout takovým domácnostem spravedlivou slevu.
Změna motivačního systému povede k větší spravedlnosti přidělování ekobodů
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Tvůrci motivačního systému, který jednotlivým domácnostem přiděluje podle
jejich hospodaření s odpady ekobody, provedli změnu, kterou zastupitelé
odsouhlasili. Pokusím se vysvětlit, proč bylo ke změně přistoupeno.
Motivační systém, který jsme zaváděli v létě v roce 2017, nás měl naučit
především třídit odpad. To řada z nás zvládá bravurně. Dále. Stát již dříve
avizoval, že od roku 2024 bude zakázáno skládkování směsného odpadu. Termín
se posunul do roku 2030, ale došlo ke změně zákona v tom smyslu, že obec, jejíž
obyvatelé vyprodukují směsného komunálního odpadu (černé popelnice) a
velkoobjemového odpadu za rok více než 200 kg/osobu a rok, budou platit za
každou tunu nad tento limit odvezenou na skládku o 100% více. V loňském roce
jsme byli těsně pod limitem (198,25 kg/osobu a rok).

Počet obyvatel
Směsný odpad v tunách
Velkoobjemový odpad
Průměr/obyvatele v kg

2019
636
108,18
5,08
178,08

2020
645
113,01
14,86
198,25

BIO odpad
171,39 166,92
Plast
15,96
17,18
Papír
16,277 17,818
Tetrapak
0,64
0,88
Sklo
11,15 12,937
Železo
2,2751 3,5159
Oleje
0,44252 0,44252
Tříděné odpady celkem v
218,13 219,69
t
Nebezpečný
Odpadů celkem v tunách
Průměr/obyvatele v kg

1,051

0,588

332,45
522,71

348,15
539,77

Je potřeba se podívat pravdě do očí - sice patříme k obcím, kde se hodně třídí, ale
i my v Polepech stále více nakupujeme, spotřebováváme a vyhazujeme ... Na
každého obyvatele v roce 2020 stoupla v průměru hmotnost odpadů celkem o 3,3
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%. U směsného komunálního odpadu došlo ale k nárůstu s předchozím rokem
přes 11%!!! My však potřebujeme docílit přesně opačného trendu. A na tuto
skutečnost právě reaguje změna motivačního systému.
Změna motivačního systému spočívá v tom, že pokud si jednočlenná domácnost
nechá vyvézt malou popelnici více než 10x za rok, budou se jí (od ekobodů
získaných za vytříděný odpad) odečítat ekobody z důvodu překročení limitu 1080
litrů podle tohoto modelu:
jednočlenná domácnost - svoz 9x za rok 120l popelnice - žádná změna ekobodů
- svoz 9,5x za rok 120l popelnice - odpočet 1,2 ekobodu
- svoz 10x za rok 120l popelnice - odpočet 2,4 ekobodu
- svoz 10,5x za rok 120l popelnice - odpočet 3,6 ekobodu
a tak dále až do maximálního odpočtu 8,4 ekobodu
u dvoučlenné domácnosti se bude jednat o dvojnásobné počty svozů, u trojčlenné
domácnosti trojnásobky, atd. Pozor jen na to, jak velkou máte popelnici, někteří
mají velkou o objemu 240l (rozhodující je tedy obsloužený objem v litrech, do
objemu směsného komunálního odpadu 1080 litrů na osobu a rok k žádnému
krácení ekobodů nedojde).
Jedná se o významný kvalitativní posun celého motivačního systému. I v naší obci
bohužel existují domácností, které vyprodukují obrovské množství odpadů,
naštěstí umí bezvadně třídit do pytlů a pravidelně získávají plných 25 ekobodů za
toto třídění. Uvedené domácnosti v konečném důsledku ale dostávaly větší slevu
na poplatku než domácnosti, které tolik odpadu neprodukují, a tedy ho nemohou
tolik vytřídit. Nový systém je kromě motivace ke snižování celkového množství
odpadů také krokem k větší spravedlnosti. Po tom volali v minulosti i někteří naši
sousedé, kteří mne sami na tento rozpor upozorňovali (to když jsem posílala
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statistiku, kolik že se v ten daný čtvrtek vytřídilo, že cílem přeci není maximální
množství odpadů ... a měli naprostou pravdu).
Zásada č. 1 tedy zní: Nechávám si svážet jen PLNOU popelnici.
Hodnota poplatku za odpady
V souvislosti se změnou motivačního systému i se změnou zákona jsem dlouho
konzultovala s jeho tvůrci v Uherčicích způsob kalkulace poplatku a hodnotu
ekobodu pro rok 2022. Podle nového zákona může obec uplatňovat maximální
cenu poplatku za odpady ve výši 1200,- Kč za osobu a rok. Návrh poplatku ve
výši 1 000,- Kč před slevou vycházel z cíle vyrovnaného odpadového hospodaření
obce (příjmy = výdaje), z cíle zpoplatnit domácnosti, jejichž členové nejsou v
Polepech přihlášeni k trvalému pobytu a ostatní obyvatelé na ně doplácí, z cíle
zvýšit motivaci k třídění a především z cíle snižování množství vyprodukovaných
odpadů prostřednictvím hodnoty ekobodu, která byla navrhována ve výši 10,- Kč.
Návrh přijat nebyl s odůvodněním, že se zdražují jiné věci a že se lidé musí
nejdříve naučit dávat ke svozu plné popelnice.
návrh
schváleno
1 000
850
10
7
300
255
650
650
650 000 552 500
-140 000 -98 000
510 000 454 500
180 000 180 000

Poplatek na osobu a rok
Hodnota ekobodu
Minimální poplatek 30%
Počet obyvatel
Poplatek v plné výši
Slevy na 14 000 ekobodů
Úhrady od občanů
Příspěvek EKO-KOM
Příjmy za odpadové
690 000
hospodářství
Odhadované výdaje za rok
692 000
2021
Doplatek z obecního rozpočtu
-2 000

634 500
692 000
-57 500

Pouze doplňuji, že v odhadovaných výdajích je uvažováno, že stále dodržíme
limit 200 kg/osobu a rok, že svozová firma nebude navyšovat ceny v důsledku
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inflace. Existuje zde ale velká pravděpodobnost, že skutečné výdaje v roce 2022
budou o pár desítek tisíc vyšší.
Jak se projeví schválená varianta poplatku a hodnota ekobodu na výši slevy je
uvedeno v tabulce.
Návrh 1000,-/10,- Schváleno 850,-/7,poplatek po
poplatek po Změna proti
Ekobody sleva
sleva
slevě
slevě
návrhu
70
700
300 490
360
60
60
600
400 420
430
30
50
500
500 350
500
0
40
400
600 280
570
-30
30
300
700 210
640
-60
25
250
750 175
675
-75
20
200
800 140
710
-90
15
150
850 105
745
-105
10
100
900
70
780
-120
0
0
1000
0
850
-150
Ing. Irena Kučerová

Společenská rubrika
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se od
června do prosince 2021 dožívají významného
životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus. Zároveň se
omlouváme našim jubilantům, které jsme v době
epidemie nemohli osobně navštívit a popřát jim k
jejich jubileu, bohužel to aktuální situace stále
nedovoluje.
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70 let

75 let

Holubová Božena

Pražanová Helena

Švarcová Milena

Miškovská Alena

Špinka Miroslav

Jeřábek Jindřich

Charvátová Hana

Čábelová Marie

Kouba Zdeněk

Král Jiří
Svobodová Jaroslava

80 let

90 let

Josefová Božena

Varhánková Eva

Eva Pokorná

Něco pro děti
Najděte na obrázcích 10 rozdílů. Na děti, kterým se povede najít všech 10 rozdílů,
a přinesou obrázek na obecní úřad, čeká malá sladká odměna.
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Pokud není uvedeno jinak, je autorem článků Lenka Štěrbová a Rostislav Vodička. Příspěvky můžete zasílat na email oupolepy@obecpolepy.cz
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