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Vážení spoluobčané a příznivci naší obce, 
 

rok 2017 je za námi a jako každý rok bych Vám chtěl připomenout, ale i Vás seznámit s tím 
podstatným, co se odehrálo, projednávalo, udělalo a hlavně, co nás letos čeká a nechceme, aby nás 
minulo. Jako obvykle rok 2017 začal agendami, výkazy a statistikami. Neminuly nás ani stížnosti na 
rozhodnutí našeho úřadu, mimo jiné také podané v jednom případě na Českou inspekci životního 
prostředí, další postoupila až na kriminální policii. Naštěstí věřím, že vše bylo vysvětleno a v pořádku 
uzavřeno. Je pouze škoda času a financí, které jsme my museli vynaložit ke svému obhájení. Proto 
bych Vás chtěl poprosit, pokud budete mít nějaké pochybnosti o našem postupu, přijďte na úřad, 
věřím, že si mnohé dokážeme vysvětlit.  
 
Rovněž z kraje roku jsme museli převzít opatrovnictví o naši mentálně postiženou občanku, která po 
smrti své maminky nemohla zůstat v jejich domku sama. Naštěstí funguje na výbornou v obci sociální 
komise, která zařídila vše potřebné k dočasnému umístění v náhradním zařízení a dnes je slečna 
v krásném areálu zámku Smečno, který je k životu takových lidí přizpůsoben a po naší návštěvě před 
Vánočními svátky jsme se ujistili, že se jí daří dobře a v zařízení se jí líbí. A pokud jsem už u sociální 
agendy, na jaře jsme byli požádáni o dar na výměnu a údržbu babyboxu v Kolíně. Myslím, že je to 
velice prospěšné zařízení, proto naše obec poslala dar 2000,- Kč. Nemocnice Městec Králové požádala 
o příspěvek na polohovací lůžka na oddělení následné péče, zastupitelé schválili 3000,- Kč a na linku 
bezpečí pro děti byla poukázána částka 1000,- Kč. Od všech obdarovaných jsme dostali poděkování 
s přáním, aby je naši občané nikdy nepotřebovali, ale jejich služby jsou pro ně vždy připraveny.   
 
Smlouvou s obcí Libice n.Cidl. jsme zajistili pro naši obec nově povinný stanovený „školský obvod“. 
Měl by nám zajistit, že v MŠ i ZŠ pro naše děti bude umístění. Spádová MŠ i ZŠ pro děti je tedy Libice 
n. Cidl. Ale není samozřejmě povinností rodičů tam děti přihlašovat. Mohou své děti umístit dle svého 
uvážení tam, kde jim to vyhovuje.   
 
Na základě výzvy Katastrálního úřadu, který se chystá na celkovou kontrolu pozemků i budov v celé 
republice, jsme si zkontrolovali i svoje pozemky a stavby. Bylo zjištěno několik malých nesrovnalostí 
v našich pozemcích, jednalo se většinou o pozemky v majetku obce, které byly užívány 
pravděpodobně nevědomky majiteli přilehlých pozemků. Jednalo se o malé plochy, proto bylo 
rozhodnuto o jejich odprodeji stávajícím uživatelům a po vypsání záměru a domluvě s nimi, jim byly 
odprodány. Kontrola z katastru nás čeká možná už letos. Záleží, jaké pořadí v našem kraji zvolí, 
zkontrolujte si proto i své nemovitosti, abyste nemuseli řešit potom zbytečně nějaké problémy. 
 
V květnu jsme přijali do pracovního poměru od Úřadu práce pro obec pana Tomsu. Jeho umění 
v práci zámečníka a renovátora jste mohli vidět na křtění erbu a vlajky i u vánočního stromu. Polní 
kuchyň, kterou si vzal do parády je výsledkem skutečně precizní práce, kterou nám mnozí závidí. Ve 
spojení s kuchařským umem pana Šlechty, jsme získali skvělého pomocníka, jak při živelných 
událostech, na které je hlavně předurčena, tak i při domácích oslavách, kde je skvělým společníkem. 
Myslím, že v této oblasti patří oběma moje velké poděkování. Pana Tomsu nám zatím Úřad práce 
uvolnil do dubna, ale s jeho prací pro obec, kterou vidíte každý den i sami, jsme spokojeni.  
 
Další věcí, která se nám všem v uplynulém roce myslím povedla, je udělení erbu a vlajky naší obci 
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Návrh těchto symbolů jsme svěřili mladým 
heraldikům z firmy Ornamento, a i přes to, že nám starší a možná daleko zkušenější heraldici psali, že 
tyto návrhy bez jejich pomoci nezvládnou, jejich práce prošla bez připomínek schvalovacími procesy. 
Myslím, že vytvořili dílo, za které se nemusíme stydět. Při slavnostním předávání, kterého jsme se 
s panem místostarostou zúčastnili v Poslanecké sněmovně, hodnotili naše znaky mezi 10 



nejzdařilejšími ze 70 předávaných. Za tyto znaky musím poděkovat i Vám, kteří jste se zajímali 
v průběhu návrhů i schvalování a pomohli jste jim vdechnout dnešní podobu. Můžete být právem 
hrdi, že jste pomohli něčemu, co naši obec může prezentovat i stovky let. Děkuji Vám. 
 
K naší spokojenosti funguje v obci dobře i systém nakládání s odpady. Jeho kompletní rozbor máte 
dále ve Zpravodaji. U odpadů jsou pouze v této době potíže s plasty, které bohužel celostátně odmítli 
odebírat tradiční odběratelé zdarma. Ale tento problém se řeší a podle sdělení firem zabývajících se 
likvidací odpadů, hledají nová odbytiště, kde by plasty opět recyklovali. Pro naši obec to znamená 
navýšení poplatků za likvidaci plastů na 300,- Kč/t. Není to zas tak hrozné, naše obec vytřídila zhruba 
kolem 5,5 t plastů ročně, a hlavně tříděním ušetříme za likvidaci v komunálním odpadu, který stojí 
990,- Kč/t a od EKO-KOMU bychom nedostali odměnu za třídění. Děkuji tedy, že i nadále třídíte 
odpad. Druhým problémem zvyšování ceny svozu odpadu je také celostátní trend, kterým je 
navyšování platů zaměstnancům. Přeji samozřejmě všem zaměstnancům práci za odpovídající mzdu. 
V naší obci se to projevilo zvýšenými náklady všech služeb, tedy odvozu odpadů.  Chtěli bychom 
zkusit přes léto svoz popelnic 1x za 14. dní. Tím by se mohly snížit náklady za svoz na úroveň 
uplynulého roku. Je zde ale otázka hygienická, pokud si budete myslet, že je to dlouhý termín, 
vrátíme týdenní svoz i za cenu vyšších nákladů, ale tím i možného zvýšením poplatku za občana na 
rok. Navýšení mezd řidičům se projevilo i navýšením poplatku na dopravní obslužnost, kterou už na 
tento rok platíme 180,- Kč za občana.    
 
V příspěvku obecního vodovodu v tomto Zpravodaji je celkem podrobně popsána jeho ekonomika. 
Jen připomenu, že v roce 2017 již nebyly problémy s kvalitou dodávané pitné vody a kontrola z KHS 
Nymburk nenašla závady. Rozbory vody můžete sledovat na našich internetových stránkách, nebo 
jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě. 
 
Spolky v naší obci 
Hasiči v tomto roce požádali o pronájem pozemku pod altánem u rybníčku na návsi. Jako důvod 
uvedli, že „pokud by si někdo v budoucnu vymyslel, že se mu altán nelíbí, mohlo by být vydáno 
nařízení o jeho odstranění z obecního pozemku“. Přece jen hasiči altán postavili za své prostředky pro 
Vás, své spoluobčany k odpočinku a možnému setkávání na posezení v pěkném prostředí. Bylo na něj 
vydáno stavební povolení a se slibem hasičů, že se o něj budou starat po celou dobu pronájmu, aby 
se nestal nebezpečným, nebo ošklivým, jim zastupitelé schválili pronájem na 20 let za 1,- Kč na rok. 
Ať Vám tedy všem slouží ke spokojenosti. 

Pro naše hasiče, kteří nám v uplynulém roce opět dost pomohli, ostatně můžete je vidět skoro  
u všech akcí pořádaných obcí, jsme investovali něco do vylepšení jejich budovy. Přes zimu se tam topí 
akumulačními kamny, dost tepla zbytečně unikalo okny. Proto jsme se rozhodli pro nová plastová 
okna, ještě zbývá doopravit a zateplit střechu a budova zase bude úspornější. Budova ještě byla 
osazena kamerami, které hlídají sběrný dvůr a kompostárnu. Byli jsme k tomu přinuceni z důvodu 
stálého dovážení a likvidace věcí, které k nám nepatří. Za rok provozu už natočily několik neřestí, 
které jsme ale vždy zatím s dotyčným ve smíru vyřešili. Záznam z těchto kamer není nikomu veřejně 
přístupný, pořizují týdenní stálý záznam, můžu si ho přehrát pouze já a vidět toho, kdo nám tam 
vyvezl nebo dělal něco, co se nemá.  
 
Dalším, podle mne aktivním spolkem jsou v naší vsi sportovci. Dost lidí si zvyklo jít v neděli na fotbal, 
ale to je pouze vrchol činnosti. Jsme rádi, že mezi tím pomohou i nám, většinou při opravě a zlepšení 
areálu hřiště. Jak se píše ve zprávě pana předsedy klubu, třeba hřiště na pétanque, které postavili, má 
parametry i vzhled profesionálního sportoviště. Je vybudováno na žádost našich spoluobčanů a loni 
bylo občany celkem využíváno. To samé platí o dětském hřišti, které využívá dost dětí s maminkami. 
Aby bylo pěkné a bezpečné, starají se o hřiště sportovci a někdy i maminky. Obec zakoupila nové 
herní prvky a sportovci přislíbili pomoc s jejich montáží na jaře při jarní údržbě. Tak se opět zvýší 
využitelnost plochy pro děti.  
 
Odřepsy má také v názvu zdejší Myslivecký spolek „Pod Stříbrníkem“. I když v naší obci působí 
krátkou dobu, myslím, že jsme nastavili přátelskou spolupráci. V rámci ochrany přírody uklízí 
nepořádek v okolí nejen naší obce, ale i sousedních, v kterých mají svůj revír. Asi si dokážete 



představit, kolik se toho během pár měsíců nahromadí. Zatím největší akcí pro naši obec je ze strany 
myslivců pomoc při přípravě plochy pro výsadbu nového lesa „U Mlýnku“. I když nepracovali ve svém 
revíru, ale v zájmu rozšíření zelených ploch a lesů v našem okolí, pomohli s vymýcením náletů  
a přerostlé stařiny. S výsadbou lesa se však zatím muselo počkat, při žádosti o povolení na odboru 
Životního prostředí jsme narazili na problém s bonitou půdy. Půlka dvou hektarového pozemku je 
zapsána jako bonita II, a tu není možno zdarma přesunout ze zemědělské půdy na lesní. Věřím ale, že 
do jara najdeme řešení a budeme sázet. Opět poprosím o pomoc myslivce, ale i Vás spoluobčany, 
abychom měli radost a užitek pro naše budoucí generace. Vždyť lesů máme v našem okolí zoufale 
málo. Pro shrnutí jsem přesvědčen, že nám, jako obci naše spolky dost pomáhají.  Zastupitelé jim 
proto rádi každoročně přispějí dotací na jejich činnost. 
 
Plán na letošní rok 
Zhruba Vám nastíním, čím je nutno se letos zabývat a budeme u toho potřebovat někdy i Vaši pomoc. 
Vše, čemu nebudete rozumět, si vysvětlíme na veřejné schůzi, kterou pro Vás připravujeme. 
  
GDPR – Nově ochrana osobních údajů.      
Toto nové nařízení Evropské unie začne s plnou platností pro nás 25. 05. 2018. Doplňuje a zpřísňuje 
stávající zákon o ochraně osobních údajů. Pro nás a samozřejmě pro všechny subjekty pracující 
s osobními údaji to v praxi znamená, přehodnotit nutnost držení těchto údajů a pokud je musíme 
držet, tak zajistit souhlas s nakládáním s Vašimi osobními údaji a zamezit ztrátě nebo zneužití těchto 
údajů. Bohužel, do dnes není vydaná metodika, jak se bude postupovat. Jsme ve spojení s městem 
Poděbrady a řešíme správný postup s nimi i okolními obcemi.  Důsledky tohoto nařízení, které 
postupně nabíhá již od roku 2016, jste už možná zaznamenali. V zápisech pro veřejnost by se neměla 
nacházet data narození, k životním výročím rádi zahrajeme v rozhlase, ale pouze s písemnou žádostí 
Vás, nebo Vašich nejbližších příbuzných. Vyhlášením jména a věku bez souhlasu bych vyzrazoval Vaše 
osobní údaje. Počítám, že tohle nařízení nás bude stát dost nervů i financí.  
 
Nové chodníky v obci 
O chodnících už jednáme prakticky letos již třetí rok. Jak jsem psal v minulém Zpravodaji, jednání 
vázla a firma, kterou jsme původně oslovili, nakonec prohlásila, že dotace nebudou vypsány, tak jsme 
se rozešli. Psal jsem ale, že potřebujeme mít zhotoven projekt, protože situace, kdy stát vyhlásí dotaci 
a nemáte nic schváleného není reálná. Naštěstí začátkem března nám nabídla pomoc hradecká firma 
„Profesionálové“ a vše začalo mít jiný spád. Na podzim jste již mohli vidět první návrhy a v této době 
je prováděno územní řízení s dotčenými orgány. Schvalovací řízení opět nějakou dobu potrvá. Ale už 
se blížíme do finále a „schvalovačky“ končí zde v Odřepsích veřejným projednáním. Pokud nikdo ze 
sousedících nemovitostí nebude mít žádný neřešitelný problém, můžeme začít s přípravou dotace  
a stavebního povolení.  Projekt pro územní rozhodnutí bude vystaven i na veřejné schůzi, kde Vám 
můžeme vysvětlit jeho detaily. Jedná se o nové chodníky po obou stranách státní silnice I/11, dále 
chodník prostředkem návsi a dvojitý opět při silnici k Libici. Chodníky budou v celé délce 
bezbariérové, budou řešeny zastávky autobusů a nový nasvícený přechod pro chodce na státní silnici. 
S projektem je možno seznámit se i na obecním úřadě, v úředních hodinách. Stavět bychom chtěli 
začít na podzim nebo hned na jaře příštího roku, podle možnosti vypsaných dotací. 
 
Územní plán obce 
Jak mnozí jistě víte, Územní plán obce řeší rozvoj a možnosti rozšiřování intravilánu i extravilánu 
obce( Intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí – vnitřek obce, popřípadě pro 

zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě. Nezastavěná část obce se označuje jako extravilán -

okolí obce). Pokud budete chtít stavět na pozemku, který do Územního plánu není zahrnutý, bude to 
patrně problém. Náš původní plán byl schválen v roce 2002, potom ještě doplněn dvěma dodatky. 
Jeho životnost byla schválena do roku 2020, není v digitální podobě a v případě že u nás někdo staví, 
nebo chce stavět, nemůžeme mu předat informace v digitální podobě, jak už je dnes běžně zvykem. 
Po poradě na Územním odboru v Poděbradech jsme se rozhodli zahájit přípravu nového plánu, bylo 
provedeno výběrové řízení na dodavatele a byl vybrán pan architekt z Pardubic, který má s územními 
plány i zde v okolí bohaté zkušenosti. Podle recenzí u starostů, kde pracoval, byl chválen. Cena 
zpracování se pohybuje okolo 200 tis. Kč a požádali jsme o krajskou dotaci, která nám značnou část 
uhradí.  Pro Vás je ale nejdůležitější začít přemýšlet, co by se mělo v tomto novém plánu objevit. 



Pokud máte v okolí obce nějaký pozemek, který byste výhledově chtěli nechat zastavět, nebo na něm 
založit rybník, vysázet les, bylo by dobré to nechat do nového plánu zakreslit. Dost Vám to zjednoduší 
v budoucnu Váš úmysl. Stačí pouze dojít na úřad a domluvíme se na dalším postupu. 
 
Pasport vodních děl  
Na podzim jsme prošli kontrolou vodního hospodářství v obci, navštívili nás z odboru Vodního 
hospodářství Měú Poděbrady, spolu s Povodím Labe z Hradce Králové. Z výsledku jednání vyplynulo, 
že Odřepsy nemají povolen odběr vody z Lánské struhy do soustavy rybníků. Kolaudaci má pouze 
„Balaton“, a tam ještě také není vše v pořádku. Bylo nám doporučeno nechat vypracovat „Pasport 
vodních děl“, na jeho základě bude vydáno kolaudační rozhodnutí na všechny čtyři rybníky  
a vodoteče protékající vsí. Až potom nám Povodí Labe může vydat „Vodní právo“ pro napájení celé 
soustavy. Bude to mít ale i výhody, každopádně zůstane zde v této oblasti opět zlegalizované dílo 
s patřičnými povoleními, v budoucnu bude také možné čerpat dotace na jejich odbahnění nebo 
údržbu.  Bez pasportu by to bohužel možné nebylo. Byly osloveny firmy zabývající se pasportizací 
vodních děl, začínáme jednat o ceně a podmínkách dodání. Do budoucna se budeme muset vážně 
zamyslet i nad provedením pasportu ostatních staveb a komunikací, pro podávání žádostí o dotaci, 
například na opravy místních komunikací je to základní věc, která je u žádosti požadována.    
 
Pomník obětem válek 
Jak všichni jistě víte, oslaví naše republika letos 100 let od vyhlášení ČR a ukončení I. Světové války. 
Počítám, že naše obec by se k oslavám také připojila, mohli bychom udělat u pomníku nějakou 
vzpomínkovou akci. Do té doby si pomník ale zaslouží úpravu, ale stále se nemůžeme dohodnout, jak 
by měl vypadat. Již několikrát jsme dali výzvu i směrem k Vám, zatím ale nikdo s návrhem nepřišel. 
Čas už nás tlačí, proto hodláme začít s úpravou okolí brzy na jaře. Prozatím je shoda na likvidaci 
starých a nevzhledných tújí, plocha okolo pomníku by měla být zpevněna dlažbou, představa je  
i osázení okolo živým plotem. Pokud by měl někdo ještě nějaký rozumný nápad, přijďte nám pomoci 
se svým návrhem.  
 
Tak tohle byl asi hrubý výčet toho, čím jsme se zabývali a chceme se v budoucnu zabývat. Témata, 
která jsem Vám ve stručnosti popsal, Vám mohou posloužit k diskusi na Veřejnou schůzi, kterou 
v březnu připravujeme. Další zprávy a statistiky se dočtete uvnitř tohoto Zpravodaje, za jejich 
zpracování děkuji svým kolegyním, kolegům a představitelům našich spolků.  

Na závěr Vám všem chci poděkovat za dosavadní pomoc naší obci, požádat o případnou pomoc  
v letošním roce a popřát Vám hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2018    
 
                                                                                                             Vladimír Netík 
                                                                                                              starosta obce 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ SCHŮZE 
Zastupitelstvo obce Odřepsy zve své občany na veřejnou schůzi, která se bude konat 

dne 

 

3. 3. 2018 od 17 hod. na Obecním sále. 

 

Těšíme se na Vaši účast – řešení Vašich otázek, postřehů. 



RECYKLACE JE LEGRACE, RECYKLUJTE S NÁMI � 
 
 
V roce 2017 bylo na poplatku za komunální odpad vybráno 256 335,- Kč. 
Firmě Nykos bylo za svoz odpadu (popelnice, velkoobjemový a nebezpečný odpad) zaplaceno  
409 531,- Kč. 
Obec doplácela za rok 153 196,-Kč, doplatek je částečně snížen odměnou za třídění odpadu.  
Za rok 2017 dostala Obec odměnu za třídění v částce 54.757,-Kč. 
Při těchto číslech doplácí obec na jednoho občana přibližně 300,-Kč. 
 

 
Co znamenají symboly na 
obalech?  
 
Do modrého kontejneru na papír patří 
všechny obaly se zkratkou PAP. Čísla 
20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 
je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 
22 běžný papír. 

 
Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí 
třídit zvlášť do zelených kontejnerů na 
barevné sklo) a bílých kontejnerů na 
bílé sklo. Číslovka 70 za značkou GL 
označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 
72 hnědé sklo. 

 
Kovy mají dvojí označení: železo je 
popsáno FE s dodatkovou číslovkou 
40, hliník ALU s číslovkou 41. Se 
značkou hliníku se setkáme například 
u obalů jogurtů. Ty mají hliníková 
víčka. Ve většině českých měst a obcí 
jsou kontejnery na kovy šedivé. 

 
Obaly označených následujícími značkami jsou plasty a patří do žlutých kontejnerů. Zkratku PET 
najdeme nejvíce na klasické petce. Láhvi od nápojů. Málo obvyklý lineární polyetylén má označení 
HDPE 2, rozvětvený polyetylén má zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu (například potravinové 
kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6. 

 
Poslední časté označení je C – kombinovaný obal z více druhů materiálu. Nejčastěji se setkáme s 
označením C/PAP. To je kombinovaný obal s většinou papíru. Například C/PAP 81 je značka 
nápojového kartonu. Nápojový karton patří do oranžových kontejnerů – v řadě měst a obcí jej lze 
vhodit do žlutých. 

 
 

 
 
 



 
Odpady 
Textilu bylo odvezeno 1 097 kg za rok 2017.  
V roce 2016 bylo odvezeno 1 164 kg.  
DĚKUJEME, že třídíte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V průběhu roku 2017 byl svezen i jedlý olej, a to ve váze 36 kg. Kov byl odvezen ve váze 31 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLEJ z domácností se sbírá 

v uzavřených obalech do červené 

popelnice (u hasičárny a u hřiště) 

DROBNÝ KOV A PLECHOVKY patří 

do šedého zvonu u hasičárny 
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VODOVOD V ČÍSLECH 
 
 

 
 
Dle přiložených grafů je znatelný mírný roční 
nárůst.   
V roce 2017 bylo oproti roku 2015 odebráno o 
1486 m3 víc. Oproti roku 2016 je nárůst 327m3.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENA VODNÉHO PRO ROK 2018 

Cena vodného pro rok 2018 byla 

schválena na částku 48,-Kč s DPH za 1m3 

Nadále platí jednorázový roční poplatek 

200,-Kč na zákonem stanovené revize 

vodoměru. 



 

PARKOVNÉ 
Parkovné v Odřepsích je vybíráno v částce 2.000,- Kč za rok. Lze si místo předplatit i na měsíc v částce 
200,-Kč. 
V roce 2017 bylo vybráno za parkovné 14.800,-Kč a neuhrazené vydané faktury za parkovné činní 
2.800,-Kč. Dlužná částka bude vybrána v rámci exekučního řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROZPOČET 2018 

V pondělí 2.12.2017 schválilo 

zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2018. 

Rozpočet byl schválený PŘEBYTKOVÝ 

v částkách: 

Příjmy -  4.654.060,-Kč  

Výdaje - 4.254.052,-Kč 

Financování úvěrů: - 400.008,-Kč 

POPLATKY PRO ROK 2018 

Komunální odpad           750,-Kč / osobu/ rekreační objekt 

360,-Kč /osoba, která má v Odřepsích trvalý pobyt, 
ale více jak 2/3 roku se zde nezdržuje 

Pes                                     100,-Kč / první pes 
                                            150,-Kč/ každý další pes 
Parkovné                           2000,-Kč/za parkovací místo/ rok 
     200,-Kč/za parkovací místo/ měsíc 
  
Lístky na ples           120,-Kč/osoba (prodej již zahájen) 
  
Po zaplacení poplatku bude vystavena nová známka na popelnici. Stará známka 
platí do 28.2.2018. 
Od 1.3.2018 nebude popelnice se starou známkou vyvážena. 

Pokud poplatek nebude uhrazen do 31. 03. 2018 bude zahájeno exekuční 
řízení. 



 

100letá občanka v Odřepsích 
 
Když se někdo dožije stovky,  
je to požehnání. A co teprve když  
tento magický milník překročí obyvatel 
naší obce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Na začátku tohoto roku své 100. narozeniny oslavila občanka a 
zároveň i rodačka paní Vlastimila Volková. 
Členové obecního úřadu v čele s panem starostou Netíkem 
dne 6. 1. 2018 navštívili paní Volkovou a popřáli ji k jejímu životnímu 
jubileu jménem obecního úřadu, ale i jménem celé obce a obyvatel  
kteří paní znají. Z dostupných pramenů a z pamětí rodáků není známo, 
že by se v naší obci takového jubilea někdo dožil. O to víc nám bylo  
velkou ctí, že jsme mohli být mezi gratulanty. 
Ještě jednou přejeme paní Volkové mnoho zdraví. 
 
 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 
Dne 23.9.2017 proběhlo v Odřepsích vítání občánků, kdy jsme do obce přivítali rekordní počet dětí. 
Celkem bylo nových občánků 9, 4 holčičky a 5 chlapečků. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Současný stav a obnova zeleně v naší obci 
Na základě připomínek občanů jsme se již v loňském roce na obecních pozemcích zaměřili na obnovu 
i zmlazení ovocných stromů a zeleně jako takové. Započali jsme výsadbou řady slivoní na palouku 
před obecním úřadem, které pamatujeme my i ti dříve narození. Pokračovat s výsadbou budeme na 
návsi a na pozemku podle náhonu u hasičárny, kde je potřeba staré dřeviny vykácet a nahradit je 
novými. 
 
Vzhledem k okolnostem místního šetření se zkušeným sadařem, budou zlikvidovány veškeré túje, 
cypřiše a podobné jehličnany v obci z důvodu přenášení choroby (rzi) na ovocné stromy. Dokončena 
bude i výsadba obecního parku, kde zbývá dosadit dělící pás dřevin mezi obecním a soukromým 
pozemkem. Travní plochy se daří udržovat v uspokojivém stavu za pomoci starší i nově zakoupené 
zahradní techniky, kterou obsluhují dva obecní zaměstnanci. 
 
Jak jste si asi všichni povšimli, v průběhu roku 2017 započala revitalizace pozemku u křižovatky směr 
mlýn/Opolany. Po zvážení různých návrhů se členové zastupitelstva rozhodli pro nápad vysadit na 
tomto pozemku nový lesní porost. Lesních ploch zde máme velký nedostatek a pro budoucí generace 
je to podle našich úvah nejefektivnější využití tohoto pozemku. 
 
Pokračovat s pracemi budeme i v letošním roce a doufáme, že se připojí i mnozí z vás, našich 
spoluobčanů k členům mysliveckého spolku Pod Stříbrníkem, kteří nám velkou měrou pomáhali  
i vloni. Budete vítáni a termíny brigád budou upřesněny místním rozhlasem a v textové podobě 
budou umístěny ve vývěsce obecního úřadu. 
 
První akce proběhne, jakmile přimrzne půda a budeme moci vyrazit do lesa na dubové kůly. Ty budou 
tvořit spolu s lesním pletivem zakoupeným na sklonku loňského roku ohrazení budoucího lesa. Se 
založením připravované plochy bude obecnímu zastupitelstvu napomáhat lesní hospodář, který musí 
ze zákona rozhodnout o rozmístění a druhu lesního porostu z důvodu různé bonity půdy. 
 
Těšíme se na spolupráci s vámi, odřepeskými občany, která bude mít za výsledek zlepšení úrovně 
životního prostředí a zkrášlení naší obce. 
 
         Václav Šípek 
                Správce obecního majetku a zeleně 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potřebujete zdokonalit taneční kondici, 

před plesovou sezónou? 

V naší obci již třetím rokem funguje taneční škola TK Linie Poděbrady, 

kterou vede taneční mistr pan Emil Koki. 

1. Latinsko – americké i standartní tance. 

2. Latinsko – americké tance pro ženy a dívky. 

3.  Individuální trénink.                                              

Tréninky probíhají na obecním sále, Odřepsy 72 

Přihlášení a více informací na tel. čísle 



Myslivecký spolek Pod Stříbrníkem Odřepsy 
Je nepsanou slušností a bývá dobrým zvykem, že se nově příchozí představí a něco o sobě řekne. 
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych i já takto učinil a něco o nás myslivcích vám sdělil.    
 
Náš Myslivecký spolek Pod Stříbrníkem Odřepsy vznikl v roce 2016 transformací bývalého 
Mysliveckého sdružení Okřínek na základě uplatnění nového zákona o spolcích.  Několik slov 
k vysvětlení neobvyklého názvu našeho spolku. Stříbrník je nejvyšší bod naší honitby. Jedná se  
o malou vyvýšeninu mezi obcemi Vlkov pod Oškobrhem a Srbce. Myslím si, že řada z vás starších 
nebo bývalých členů JZD ví o jakou lokalitu se jedná. V současné době čítá náš myslivecký spolek 
šestnáct členů a jednoho čekatele na členství.   
 
Mysliveckou honitbu o velikosti 660 ha máme pronajatu od Honebního společenstva Okřínek (jedná 
se o vlastníky jednotlivých pozemků). Jižní a západní hranici honitby tvoří tzv. hlavní silnice na Hradec 
Králové a Jičín, východní hranicí je polní cesta mezi obcemi Kolaje a Vlkov pod Oškobrhem a severní 
hranicí je pomyslná přímka mezi okrajem obce Srbce a hřbitovem nedaleko obce Senice.   
 Hlavní lovnou zvěří v naší honitbě je drobná zvěř, jedná se o bažanta obecného a zajíce polního, na 
Lánské struze lovíme divokou kachnu. Spárkatá zvěř je zastoupena srnčí zvěří. V poslední době se 
v honitbě objevují divoká prasata a zaznamenali jsme již i přítomnost dančí zvěře. V souvislosti se 
změnou „životních podmínek“ (hospodaření na polích, vysoký počet chráněných dravců 
a v neposlední řadě i rozmach civilizace) bohužel musím konstatovat drastický úbytek drobné lovné 
zvěře. 
 
V souladu se zákonem o myslivosti máme zpracovány a schváleny Stanovy našeho mysliveckého 
spolku a prováděcí Provozní řád, který přímo usměrňuje a řídí činnost naší organizace. 
Na každý hospodářský rok, který pro nás začíná vždy 1.dubna daného roku, máme zpracován 
podrobný plán práce. Ten obsahuje především úkoly spojené s ochranou přírody a péčí o zvěř. Mimo 
to každoročně v jarním období provádíme sběr tzv. komunálního odpadu nebo lépe řečeno všeho, co 
nepatří do přírody.     
 
V loňském roce jsme se navíc dvakrát zúčastnili brigády na úpravu pozemku pro výsadbu obecního 
lesíka. Maličkou měrou jsme též přispěli, podle mého názoru, k důstojnému průběhu oslav vysvěcení 
obecního znaku a obecní vlajky.  
 
Myslivci vždy v obci patřili ke spolehlivé a oblíbené společenské složce, slibujeme, že učiníme vše  
proto, abychom slůvko patřili mohli nahradit slovy patří a budou patřit. 
Přeji vám všem do nového roku 2018 hodně zdraví a osobní pohody. 
 
 

                     Šimák Bohuslav                                                                                                               
předseda Mysliveckého spolku Pod Stříbrníkem Odřepsy                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE DO E-MAILU 

Kdo z občanů má zájem dostávat informace do e-mailové schránky, 

prosím pošlete svou e-mailovou adresu na 

obec.odrepsy@tiscali.cz 

Občané, co již adresu měli zadanou, ať tak učiní znovu, bohužel na 

Obecním úřadu odešel centrální počítač a v něm nastavené adresy. 

Pro majitele vodovodu, kteří se zde nezdržují (chalupáře) slouží e-mail 

k zasílání faktur – šetří se tímto způsobem za poštovné. 



SDH ODŘEPSY 
Drazí spoluobčané! 

Rád bych Vás seznámil s prací naší SDH a JSDH za uplynulý rok 2017. Náš sbor se již tradičně jako 
každý rok podílel na likvidaci a úklidu vánočního stromku a likvidaci některých nebezpečných stromů 
ohrožujících spoluobčany. Po celý rok jsme se starali o likvidaci elektroodpadu, železa a byli Vám 
nápomocni při objemových kontejnerech na objemný a nebezpečný odpad. Několikrát v roce jsme 
kontrolovali a čistili vodovodní hydranty, neboť i ty jsou v případě nebezpečí požáru potřebné pro 
Vaši ochranu. 
 
V červenci se JSDH podílela na likvidaci požáru budovy u č.p. 57 po úderu blesku do stodoly společně 
se sbory HZS kraje. Poté jsme až do odpoledních hodin hlídali požářiště a kontrolovali možné ložisko, 
kde by hrozilo vznícení. 
 
Naše JSDH a SDH absolvovalo několik povinných tematických školení. Ovládání a bezpečnost práce  
s motorovou pilou a účastnilo se námětového okrskového cvičení v dálkové dopravě vody z Opolan 
na Oškobrh ve spolupráci s JSDH Libice n. C., Opolánky, Sány, Žehuň, Kánin a Dobšice. Cvičení se 
konalo poprvé a bylo celkem zdařilé. 
 
I loňský rok jsme pro Vás a Vaše děti společně s Obecním úřadem připravili několik akcí jako pálení 
čarodějnic, rybářský den, indiánské léto se stanováním a pochoďákem, noční bojovou hru, rozloučení 
s prázdninami tradičně s hasičskou bojovkou. V neposlední řadě jsme připravili v listopadu Obecní 
oslavu a křest Obecního erbu a vlajky. V naší nově zrekonstruované polní kuchyni jsme připravili 
 s p. Josefem Moravcem chutnou zabijačku. Rád bych tímto poděkoval některým hasičům  
a především p. Jiřímu Tomsovi za rekonstrukci polní kuchyně, která je nyní skvostem našeho spolku  
a zároveň jsme v ní pro Vás rádi připravili pohoštění u vánočního stromu, který jsme pro Vaše 
potěšení postavili.  
 
Též bych poděkoval všem občanům za třídění odpadu u hasičárny i když se bohužel najdou i výjimky. 
Jako v minulých letech, letos jsme tu pro Vás a těšíme se na další spolupráci.  
S přáním do nového roku Vaši Hasiči 
                                                                                                                           Velitel JSDH Karel Šlechta 
 
 

Zahájen prodej lístků na VI. PLES OBCE ODŘEPSY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Odřepsy, z. s.  
oddílu kopané za rok 2017 
 
Od února roku 2017 jsme se jako každou zimu připravovali na jarní část sezóny 2016/2017, kdy jsme 
zimní pauzu trávili na 2. místě tabulky s 30 body, které jsme získali z 13 utkání. Zimní přípravu jsme 
měli jako každý rok v krásném prostředí v okolí Klokočích skal. I díky tomu jsme pak jarní část 
soutěže, potažmo celou sezónu 2016/2017 ukončili na 4. místě tabulky se 47 body po 14 výhrách,  
7 porážkách a 5 remízách. Skóre bylo 65 vstřelených branek a 40 branek jsme obdrželi od našich 
soupeřů. Nejlepšími střelci za tuto sezónu byli s 15 brankami Petr Souček, s 11 brankami Marek Žižka 
a Miroslav Novák. Naše představa byla v průběhu sezóny jiná, ale díky hernímu projevu na jaře se 
není čemu divit. Z možných 39 bodů jsme jich získali jen 17. Za vším vidím nekázeň a neshody v týmu, 
a proto vznikly i menší problémy se stávajícím trenérem. Z tohoto důvodu si letní přípravu na 
nadcházející sezónu 2017/2018 vzal na svá bedra Roman Vaníček a ten nám připravoval tréninkové 
jednotky, které pro nás byli velkým přínosem. Změnou od nové sezóny pak byla velká změna našich 
soupeřů, protože fotbalový svaz promíchal mužstva mezi skupinami A i B, toto bylo pro nás velkou 
neznámou, protože s většinou nových týmů jsme ještě nehráli. Po 13 podzimních utkáních jsme na  
1. místě s 33 body se skórem 39:22. Snad se nám podaří za jarní část soutěže získat další bodíky  
a třeba se i udržet v horní části tabulky. Fotbalový potenciál naše mladé mužstvo určitě má, důležité 
však bude udržení týmového ducha a také svědomitá účast každého z nás na zápasech, trénincích  
i brigádách. 
 
Dalším bodem je zhodnocení činnosti spolku a zhodnocení akcí, na kterých jsme se v uplynulém roce 
podíleli společně s obcí a spolkem SDH. V březnu jsme začínali náš kulturní program tradiční účastí na 
obecním plesu. Za tónů kapely Pohoda jsme ukazovali svůj taneční um, který není o mnoho horší než 
ten fotbalový. Myslím, že těm, kteří by o tom pochybovali, mohu jen doporučit letošní již VI. ročník, 
který se bude konat v pátek 16. března 2018. V březnu a dubnu jsme pak pracovali na zlepšení kvality 
hřiště, které jsme připravovali na úvod sezóny. Hlavním dlouhodobým cílem je zlepšení kvality 
trávníku, dosetí, srovnání a odplevelení. Myslím si, že se částečně zadařilo. Velkým našim přáním by 
bylo dobudování automatického zavlažování, které je z poloviny připraveno, ale finanční prostředky 
spolku nám to zatím nedovolují. Od března se opět začala hrát fotbalová soutěž a víkendy v naší obci 
tak byly v duchu sportovních výkonů. V červnu se náš spolek zhostil vybudování úplně nového 
sportoviště, a to hrací plochy na pétanque. Na konci července jsme se byli v hojném počtu pobavit na 
tradiční letní zábavě. Dále jsme oslavili narození potomků našich spoluhráčů-možná budoucí 
fotbalová generace. Poslední srpnový víkend jsme spolu s dětmi slavili jako každoročně ukončení 
prázdnin. V zázemí hřiště bylo pak pro děti připraveno spousta atrakcí a soutěží. Tato akce jako každý 
rok myslím byla velmi povedená a líbila se nejen dětem. 
 
Od konce srpna se začala hrát nová sezóna 2017/2018. Po celý rok se uskutečnilo množství větších  
i menších brigád, které dopomáhají zlepšování kulturního prostředí na hřišti, ale i v obci. Závěrem 
zprávy je slušností a nutností poděkovat všem lidem, kteří svou prací a činností pracují pro to, aby se 
fotbal a činnost spojená s ním v Odřepsích udržela a aby se rozvíjela a rostla. Velký dík patří Všem, 
kteří naši činnost podporují po finanční stránce. Děkuji panu starostovi a celé obci za vstřícnost, 
pochopení a pomoc našemu spolku. V neposlední řadě pak patří poděkování celému výboru, členům, 
hráčům, fanouškům a všem lidem jakkoliv s fotbalem v obci spojeným. Důležité je poděkování našim 
manželkám, přítelkyním a vůbec celým rodinám, které mají s námi trpělivost a pochopení pro naše 
častokrát velmi časově vytížené a kolikrát i náročné víkendy. Radost z fotbalu pak může zlepšovat 
životy některých z nás. Věnujme se tedy tomu, aby fotbal a celý náš spolek v Odřepsích žil a rostl ku 
prospěchu každého z nás. 
 
 

Za Tělovýchovnou jednotu Odřepsy, z.s. 
                                                                                                        předseda: Hanousek Jaroslav 

 



ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE 
  
Od září 2016 platí v Odřepsích, stejně jako v mnoha dalších 
městech a obcích v ČR, zákaz podomního prodeje dle 
nařízení č. 1/2016. Uvedený právní předpis stanoví 
podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb na území 
obce a současně zakazuje podomní prodej jako jednu 
z forem prodeje zboží a poskytování služeb (např. dodávky 
energií). Podle tohoto právního předpisu se podomním 
prodejem rozumí nabídka a prodej zboží a služeb formou 
pochůzky v objektech určených k bydlení bez předchozí 
objednávky prodejce či občana. Zákaz podomního prodeje 
směřuje k ochraně soukromí a práv občanů před nekalými 
praktikami, případně podvodným jednáním některých 
osob. Za porušení zákazu podomního prodeje hrozí 
prodejci-fyzické osobě pokuta. 
Je nepochybné, že díky zákazu podomního prodeje výrazně poklesl počet případů zasahování do 
soukromí občanů.  Tento způsob prodeje se však nepodařilo zákazem zcela vymýtit, a tak se i nyní 
může stát, že u domu nebo bytu zazvoní neznámý člověk s nějakou nabídkou zboží či služeb. 
S ohledem na zákaz podomního prodeje, je na každou takovou osobu nutno nahlížet jako na osobu 
podezřelou z porušování právního předpisu obce. V těchto případech je třeba občanům doporučit, 
aby byli obezřetní, nepouštěli prodejce do bytu, nic nepodepisovali a   věc oznámili Obecnímu úřadu, 
který je příslušný dohlížet na dodržování zákazu podomního prodeje.  Na místo lze přivolat také 
hlídku policie ČR, která je oprávněna provést úkony k ověření totožnosti podezřelé osoby  
a k objasnění věci.  
Pro oznámení o podezření z porušování zákazu podomního prodeje lze využít následující 
kontakty: Obecní úřad Odřepsy 325 653 072 - v pracovní dny (pondělí a středa od 9:00 hodin do 
11:00 hodin, středa 18-20 hod.) Nepřetržitě na tel. 603 511 096.  
 
Příklady z praxe (varování POLICIE ČR): 
Pokud Vám zavolá syn, vnuk, neteř…. Že potřebují akutně půjčit peníze, ale nemohou si přijet  
a posílají kamaráda (ve většině případů volají z cizího čísla). ZAVOLEJTE synovi, vnukovi, neteři na 
jejich trvalý telefonní kontakt a ujistěte se, že je to PRAVDA. Pokud o ničem nebudou vědět a dotyčný 
co volal, je na cestě k Vám, volejte POLICII ČR a nahlaste podvod. 
 
Energetické, telefonní, vodovodní společnosti NIKDY nevybírají peníze v hotovosti u Vás doma…v 
tomto případě se jedná o PODVOD, opět volejte POLICII ČR. 
 

 
 
Doporučený postup při kontaktu občana s podomním prodejcem 
(tj. osobou podezřelou z porušení zákazu podomního prodeje) 
Pokud si občan prodejce předem sám neobjednal, doporučujeme tyto varianty, aby občan donutil prodejce 
odejít: 
1.      Odmítnout s prodejcem komunikovat zcela (zavřít dveře). 
2.      Sdělit prodejci, že v obci je podomní prodej zakázán, že budete informovat příslušné orgány a hned 
ukončit komunikaci s prodejcem. 
Vždy platí základní pravidlo: Nikdy prodejce nevpustit do bytu či domu!!! 
Ve všech případech se doporučuje oznámit výskyt podezřelého prodejce obecnímu úřadu či policii ČR na 
kontaktech uvedených v článku, za účelem prověření, zda nedochází k porušování zákazu podomního 
prodeje nebo jinému podvodnému jednání.  Hlavním cílem postupu je však preventivně odradit prodejce 
od zakázané činnosti a otravování občanů.   



 

STATISTIKY 
K 1.1.2018 je v Odřepsích 319 občanů. Věkový průměr občanů byl v roce 2017 – 49,68 let. 

 
 
 
 
 
 

GRATULACE: 
Blahopřání dostávají jubilanti k 70, 75, 80, 85, 90 a po 90. narozeninách každý rok 
Dar – poukaz do řeznictví Fanda Libice nad Cidlinou dostávají s gratulací 
jubilanti k 70, 80, 85, 90 a po 90. narozeninách každý rok 
Zahrání v místním rozhlase k narozeninám je možné pouze na základě žádosti podané na Obecním 
úřadu. 
Obec z důvodu ochrany osobních údajů nemůže hrát bez žádosti. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejčastější jména-ženy 
Nejčastější jména-
muži 

Anna 7 
 

Josef 20 

Michaela 7 
 

Pavel 11 

Alena 6 
 

Jaroslav 10 

Marie 5 
 

Petr 9 

Veronika 5 
 

Jiří 8 

Lucie 4 
 

Jan 7 

Kristýna 4 
 

Miroslav 7 

Věra 4 
 

Vladimír 7 

Jana 4 
 

Martin 6 

   
Tomáš 6 

   
Zdeněk 6 



Akce pro rok 2018 

• 3. 3 .2018  Veřejná schůze 
• 16. 3. 2018          VI. Obecní ples 
• 30. 4. 2018         Čarodějnice 
• 2. 6. 2018            Chyť a pusť 
• 13.-15. 7. 2018     Stanování (termín bude upřesněn) 
• 28. 7. 2018            Letní zábava s Pohodou 
• 1. 9. 2018               Rozloučení s prázdninami 
• 2. 12. 2018             Rozsvícení vánočního stromu 
• 5. 12. 2018             Mikulášská nadílka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecní úřad 

Odřepsy 72 

289 07 Libice nad Cidlinou 

Tel.: 325 653 072 

E-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz 

 

Úřední doba 

Středa  18-20 hod 

Podatelna + pokladna 

Pondělí  9-11 hod 

Středa  9-11 hod 


