ODŘEPESKÝ ZPRAVODAJ 2016
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, loňský rok byl prvním uceleným rokem, kdy nové Zastupitelstvo, pod mým vedením, řešilo veškeré
záležitosti týkající se řádného chodu obce i Obecního úřadu. Je moji povinností, abych Vás o věcech důležitých
informoval. Samozřejmě nemohu obsáhnout vše, ale budete mít podněty pro možné otázky při osobním setkání nebo na
Veřejnou schůzi, kdy Vám Vaše dotazy rádi zodpovíme.
Po převzetí úřadu na podzim byla naše největší priorita dořešení vodovodu v naší obci. Stavbu, která byla již
bývalým p. starostou převzata, ale nebyla zkolaudovaná a provoz se začínal připravovat. Vodovod v té době
potřebovalo 88 domů a my jsme věřili, že se lidé začnou připojovat a vodovod začne plnit svoji funkci. Jenže chyba lávky
– ono s tou potřebou to nebylo zas tak horké. I přes snahu o co nejlepší a nejrychlejší povolení a smlouvy se napojilo jen
pár domácností a zbytek čekal jaro, léto, atd. a nemá stále. Jenže tím jsme my,(myslím celou obec) začali mít problémy.
Projekt počítal s odběrem vody cca 10 000 m3 za rok. Vodárny mohou udělat smlouvu na odběr min. 6000 m3 vody pro
velkoodběr a neodebraný zbytek se musí zaplatit. A tak se bohužel i přes snahu o prodej vody hasičům a plněním
bazénů z hydrantů odebralo v obci necelých 1800 m3 a zbytek jsme vodovodům doplatili. S malým odběrem se ještě
začala voda v potrubí kazit, takže přes léto se z nařízení hygieny dělalo nepočítaně odkalení a rozborů a i to stálo obec
nemalé finance. Psáno tedy v číslech, dle finanční analýzy vypracované ke stavbě měl vodovod vydělat, ale bohužel nám
127 000,- Kč odnesl. Je to škoda a proto Vás všechny, kteří máte přípojky osobně prosím o připojení se k odběru, aby
vodovod v naší obci plnil to, k čemu byl postaven. Samozřejmě děkuji těm, kteří odebírají. Celkovou analýzu vodovodu
v číslech a grafech najdete dále v našem Zpravodaji.
Na začátku minulého roku se také rozhodla odejít po mnoha letech z pozice účetní obce pí Motyčáková, kterou
jste jistě pro její laskavost a pracovitost měli rádi jako my. Ale samozřejmě neskončila ihned, sama navrhla a zaškolila
za sebe náhradu. Bylo vypsáno výběrové řízení, ze kterého byla vybrána komisí naše nová paní účetní – pí Bauerová.
Mnozí jste již měli možnost jí poznat a pro úřad se zatím jeví jako velmi dobrá volba.
Na jaře také byli Úřadem práce do naší obce přiděleni dva zaměstnanci na údržbu a úklid v obci v rámci
projektu podporovaného EU – Veřejně prospěšné práce. Jejich práce nám pomohla při sekání trávy, sběru větví a
odpadků, jen je škoda, že po necelém půlroce podali oba výpověď z důvodu pro ně nedostačujícího příjmu za tuto práci.
Tyto zaměstnance platil ÚP, takže pro obec to bylo výhodné, letos však, pokud nám VPP opět povolí, budeme muset
vybírat asi z těch, kteří práci skutečně chtějí.
Koncem května také přijela firma Stavokomplet dodělat terénní úpravy po výstavbě vodovodu. Vše asi není tak
jak jsme si představovali, podepsalo se i velké sucho a bude letos nutno zkusit dosít trávu na pozemcích, kde zaschla.
Z části vytěženého materiálu určeného k likvidaci byly zpevněny břehy náhonu od Balatonu do vsi, hlavně strana
k cestě byla již nebezpečně podebraná a hrozil sesuv cesty. Firma dodělala i vodovodní přípojky na parcelách v bývalém
sadu „Na kopečku“ kde jsou prodány již všechny parcely. Staví se již nové rodinné domky a byla již konečně postavena
asfaltová komunikace k umožnění lepšího přístupu k nim. Pro obec je škoda, že nevlastní stavební pozemky nebo se
nám zatím nedaří je zajistit, protože se poslední dobou zvedá zájem o parcely v obci a samozřejmě každý nový dům
přináší obci nové lidi a s nimi i příjmy.
Pokud jsme již u pozemků, v loňském roce jsme podepsali také směnnou smlouvu s panem Baumgartnerem
z Vlkova pod Oškobrhem. Touto smlouvou jsme vyměnili pozemky – cestu vedoucí pod plotem obory již mnoho let a
pro obec i jiné uživatele neupotřebitelnou za pole „u Mlýnku“, kde nám touto výměnou a spojením vedlejších našich
parcel vznikla plocha skoro 2 ha a tu bychom v rámci ozelenění okolí obce chtěli v budoucnu zalesnit. Od Lesů ČR
chceme dohodnout navrácení lesíků „u Balatonu“ a „Mršník“, které historicky naší obci patřily, a vznikl by asi pěkný
kout při vycházkách směrem do Opolan. Věřím, že ve spolupráci s myslivci i s Vámi, našimi občany a možná nějaké
dotace státu se nám toto dílo pro další generace podaří.
Ještě stále dost řešeným problémem v obci vloni byl komunální odpad. Sice Vám s radostí oznamuji, že se naše
obec řadí mezi „dobře třídivé“ s ohledem na třídění plastů, papíru i skla, i v popelnicích je ve většině případů to, co tam
může být, ale stále jsou v popelnicích nalézány plasty a sklo, které by se dalo recyklovat a dostali bychom za ně

zaplaceno. Snad největším nešvarem zůstává stavební odpad v popelnicích. Zaměstnanci svozové firmy si mnohdy
stěžují, že popelnice jsou přetíženy a většinou jsou naplněny stavební sutí. Je nutno podotknout, že za likvidaci jedné
tuny odpadu z popelnic a velkoobjemového kontejneru platíme 997,- Kč a za recyklovatelný odpad naopak obec
dostává od Ekokomu zaplaceno. Vloni tato částka činila 28 481,50 Kč. Další položkou odpadu je bio odpad, my jsme se
rozhodli pro likvidaci sběrem v kompostárně a potom odvezením najednou k likvidační firmě. V našem případě máme
smlouvu s kompostárnou Hořátev. Jenže opět při odvozu nastává problém, někteří spoluobčané si myslí, že to v trávě a
listí nebude vidět a uklidí si na dvorku. Potom nacházíme betony, kameny, květináče a dokonce i pneumatiky a při
nakládce bioodpad neskončí jako surovina k dalšímu využití tedy kompost, ale jako odpad v Radimi, za který opět
zaplatíme 997,- Kč. Dávejte tedy prosím do ohrady jen trávu a rostlinné zbytky, ne větve, které tam také nepatří. Na
větve vyčleňujeme místo každý rok. Ještě letos chceme zpracovat manuál o odpadech v naší obci, aby bylo jasné, co a
kde se dá zlikvidovat.
No ale začněme také trochu o kultuře v minulém roce. V březnu jsme pořádali již III. Ples obce Odřepsy, zase si
myslím, že se povedl a opět jsme mohli přispět výtěžkem z tomboly na konto našich dětí pro pořádání a nákup dárků na
různé soutěže a Dětské dny. Vzpomeňte na špekáčky u Čarodějnic, ceny a dárky na rybářské soutěži na Rybníčku, ceny
na rozloučení s prázdninami, Mikulášská nadílka atd. Jsme rádi a děkujeme všem, kteří se našeho plesu účastní a
přispívají tím k rozzářeným očím našich dětí při přebírání dárků a cen. Zároveň musím poděkovat i sportovcům a
našim hasičům, ale i Vám, kteří jste nám pomohli s přípravou i organizováním těchto akcí.
Další významnou akcí loňského roku byly Oslavy obce – 130. let SDH a 40 let kopané v Odřepsích.
Zde se opět ukázala dobrá spolupráce místních spolků i Vás spoluobčanů a opět všem patří náš náležitý dík. Myslím, že
tyto Oslavy byly důstojné a ozývala se jen samá kladná hodnocení od lidí, kteří se zúčastnili. Rok jsme společně
zakončili při tradičním rozsvícení Vánočního stromu, kde jsme si společně zazpívali, poslechli Rybovu mši vánoční
v podání Pěveckého sboru z Poděbrad, kterou jsme po právu odměnili potleskem. Ocenili jsme i guláš a svářo z polní
kuchyně a k dokonání krásných Vánoc velkou mírou bezesporu přispěl i Betlém, který se zásluhou manželů Šípkových
každoročně rozrůstá. Přijměte ještě jednou všichni, kteří jste se na našich akcích podíleli, pomáhali s přípravou nebo
organizovali, můj velký a upřímný dík.
No a co nás čeká letos? Hned z kraje roku, krom povinných hlášení a výkazů, jsme dostali nabídku na zpracování
dotace z Evropských fondů na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů podél silnic l. ll. a lll. třídy. U nás by tato dotace
mohla projít hlavně okolo Státní silnice a silnice na Libici, kde by se mohly vystavět chodníky a zastávky. No ale nechci
předbíhat, začíná předprojektová příprava tak je vše ještě mladé. Je bez pochyb, že by tato akce dost pomohla
bezpečnosti chodců, ale přidala by i na kráse naší obce. V této době se také podepsala a má vejít do praxe smlouva
s distribuční společností E-ON. Tato společnost nám nabídla lepší podmínky než dosavadní dodavatel a proto nákup
elektřiny pro naše budovy bude nadále zajišťovat ona. Do konce vegetačního klidu musíme také odstranit lípu u
zastávky, sice neradi, ale ona již svými kořeny narušuje základy domu č. 51 a zvedá nástupní ostrůvek a silnici kolem ní.
Slibujeme však, že za ní vysázíme stromy nové, které k naší obci neodmyslitelně patří. Na skácení jsme oslovili již
odborné firmy, které nám zpracovávají cenové nabídky. Jelikož jde o strom, který se musí kácet speciální metodou
z důvodu bezpečnosti okolí, bude vybrána firma, která splní naše požadavky.
Ještě co by mohlo být pro Vás důležité, povedlo se oslovit firmu Povodí Labe, která je správcem vodního toku od
nás do Libice nad Cidlinou. Na podzim odstranili z náhonu nevhodné dřeviny a v letošním roce by mělo dojít
k vybagrování nánosů v celé délce. Pro nás má tato akce nesmírný význam, protože při dnešním stavu je koryto
zanešené a hladina je dost vysoko nad normálem. Z toho důvodu špatně odtéká povrchová kanalizace a i při mírnějším
dešti hrozí rozlití, jak se v nedávné minulosti již několikrát stalo.
Na závěr bych vás chtěl upozornit na nově fungující služby, 3x v týdnu k nám zajíždí pekař, obec zřídila systém
CZECH-POINT a v našem sále na Hřišti zahájila svou činnost Taneční škola pod vedením zkušeného tanečního mistra p.
Kokiho. O všem se dočtete dále v našem Zpravodaji.
Těším se na další společná setkání a ještě jednou děkuji všem, kteří naší obci v loňském roce pomohli.
Vladimír Netík, starosta obce.

Vyřiďte si „úřadování“ u nás!
Od 1. 1. 2016 se Obecní úřad Odřepsy stal kontaktním místem CZECH POINTu. Ke klasické vidimaci a legalizaci si u nás
můžete zařídit další úkony, které pro Vás rádi zajistíme:
VIDIMACE:

Úřední ověření kopie dokumentu, kdy se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se
doslova shoduje s předloženou listinou. Za jednu ověřenou stranu zaplatíte 30,-Kč.

LEGALIZACE:

Ověření vašeho podpisu, kdy potvrdíme, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně
podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Pokud například uzavíráte důležitou smlouvu,
mohou na náš úřad přijít obě smluvní strany a smlouvu podepsat zde. Za jeden podpis zaplatíte
30,-Kč.

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE:
Možná se vám stalo, že jste dostali pokutu od dopravní policie, ale nejste si jisti, zda Vám byly
odečteny i „body“ – nyní to zjistíte během pár minut na našem úřadě. Vezměte si s sebou svůj
občanský průkaz. Správní poplatek je za první stranu 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ A SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY:
Kvůli těmto dokumentů již nemusíte jezdit až do Nymburka na Katastrální úřad. Jejich úředně
ověřenou verzi Vám rádi připravíme v Odřepsích. Správní poplatek je za první stranu 100,-Kč a
za každou další 50,-Kč.
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ:
Můžeme vydat pouze osobě, které se výpis týká. Na obecním úřadě vyplníte žádost a předložíte
platný doklad totožnosti. Za výpis zaplatíte správní poplatek ve výši 100,-Kč.
DATOVÁ SCHRÁNKA:
Na našem úřadě lze zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit
přístupové údaje či
znepřístupnit datovou
schránku.
AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ:
Převedeme a autorizujeme
převod dokumentů z listinné do elektronické podoby
(formát DDF) nebo naopak. Bližší informace Vám rádi
podáme na OÚ.
Zajistíme pro Vás i další výpisy z rejstříků:










Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Spolkový rejstřík
Rejstřík ústavů
Insolvenční rejstřík
Rejstřík obecně prospěšných společností
Nadační rejstřík
Rejstřík společenství vlastníků jednotek
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Kopírování
A4 jednostranně černá 2,-Kč barevná 11,-Kč
A4 oboustranně černá 4,-Kč barevná 19,-Kč
Tisk na tiskárně
A4 jednostranně 2,-Kč
Skenování
A4 jednostranně 2,-Kč
A4 oboustranně 4,-Kč
Opatření technických nosičů
1ks CD/DVD
Mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

Bauerová Lucie

130,-kč/h za každou započatou hodinu

VODOVOD Odřepsy

Stavba dochlorovací stanice

Výsledky odběrů vodovodu, výnosů a nákladů v přiložených grafech:
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Cena vodného pro rok 2016
byla zvýšena z účetního
hlediska na 41,-Kč s DPH.
Odečty budou 2 x do roka
v termínech: poslední týden v
červnu a v období 15.- 31.12.

Náklady a výdaje celkem 2015
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U prvního odečtu bude
fakturován servisní poplatek
200,-Kč na všechny přípojky

náklady celkem
příjmy příjmy

Z prvního grafu je vidět nárůst v červnu, červenci, srpnu – plnění bazénů, voda odebraná Libickými hasiči (cca300m3).
I přes sucha, která panovala v létě se nárůst odběrů moc neprojevil.
Z druhého grafu vychází množství domácností odebírajících vodu. Podle normy by měl každý člověk v domácnosti
odebrat 90l vody denně, tj. 3m3 za měsíc. Proto považuji odběr do 30m3 za rok, za odběry vody pouze pro bazény a do
kuchyní. Až odběry od 30m3 výše jsou odběry za celou domácnost. Což činní pouhých 17 domácností z dnešních 92
přípojek.
Jak je patrné z třetího grafu, prodělek je celkem viditelný.

Poplatky
Podle nové vyhlášky č.4/2015 zůstávají poplatky za psa a svoz odpadu stejné jako v roce 2015
I. pes – 100,-Kč, II.pes – 150,-Kč
Odpad – 750,-Kč/občan/rekreační dům
-pro občany co se víc jak 2/3 roku nezdržují na adresu trvalého bydlišti v obci, bude dle nové vyhlášky odpuštěno 390,Kč, ale zbývající částku 360,-Kč jsou povinni uhradit, jedná se o částku, kterou je Obec za občana povinna odvést
(12x30,-Kč)
-od letošního roku nebude brán zřetel na potvrzení o úhradě platby v jiném městě/vesnici a částka 360,-Kč bude po
občanovi požadována
-v nové vyhlášce byly upraveny sazby poplatků za pronájem, ze vstupného a z ubytovacích kapacit, vyhláška je
dostupná k prostudování na webových stránkách obce
- z roku 2015 zůstala v obci pohledávka 8 250,-Kč (pouze za občany co jsou hlášeni na ohlašovně obecního úřadu) za
neuhrazené poplatky za svoz odpadu, pohledávka je i nadále evidována a vymáhána a s pohledávkami za rok 2016 bude
předána exekutorské společnosti
-vzhledem k nárůstu váhy směsného odpadu bude v letošním roce prováděna namátková kontrola vyvážených popelnic
a v případě zjištění nesprávného třídění, bude provedena domluva s majitelem, když se tato situace bude opakovat,
bude vedeno kárné řízení a popelnice nebude firmou Nykos vyvezena, dokud nedojde k nápravě
Náklady na svoz odpadu v roce 2015 činily 356 013,-Kč, tudíž na občana je roční poplatek za svoz 1002,-Kč (obec
doplácela v loňském roce na občana 252,-Kč)
PARKOVÁNÍ
Poplatek za pronájem obecního parkovacího místa, na základě dohody o užívání parkovacího místa pro osobní
automobil
Kdo má zájem parkovat na Obecním pozemku, je od 1. 1. 2016 si podle vyhlášky č.4/2015 povinen pronajmout
parkovací místo pro osobní automobil, kdy roční sazba je 2.000,-Kč/ parkovací místo. Jinak má občan povinnost
parkovat automobil na svém pozemku, případně na vjezdu ke své nemovitosti s podmínkou, že vjezd neslouží zároveň
jako chodník. V případě, že si místo nepronajme a budeme nadále parkovat na obecním pozemku, bude mu ze strany
Obecního úřadu vystavena faktura.

Prosíme občany o nahlášení platných telefonních čísel
a e-mailů pro zasílání důležitých informací. Kdo má zájem o
informace, ať své kontakty zašle na e-mail :
obec.odrepsy@tiscali.cz

Sběrná místa a třídění odpadu
V loňském roce jsme přidali sběrné místo v ulici "Na kopečku" kde je 1 kontejner na plast a 1 na papír. Chtěla bych
všem, kteří tyto kontejnery využívají poděkovat za to, že zde udržují pořádek. Pokud bude od vás občanů zájem,
necháme zde dodat i sběrnou nádobu na sklo. Během letošního roku dojde ke zpevnění místa pod nádobami.
O pořádku ale nemůže být řeč na sběrném místě u hasičárny. Opakovaně se tu nachází odpad, který my nevybíráme stavební odpad, staré oblečení, pneumatiky, skla z auta apod. Pokud víme, kdo sem tento nevhodný odpad dal, je mu
navrácen. Pokud ne, jsme nuceni ho za peníze nechat zlikvidovat. Ten to samý problém je i na sběrném dvoře pro
rostlinný odpad. Mezi rostlinným dopadem jsou kameny, cihly, plast atd. Ta hromada je určena na kompostování, to
znamená, že my z ní po čase máme kvalitní zeminu, kterou zpětně použijeme v obci a můžete ji použít i vy.
Kam co vytřídit:
Ulice "Na kopečku"- 1x kontejner na plast- ŽLUTÝ, 1x kontejner na papír- MODRÝ
U hasičárny:

2x kontejner na plast -ŽLUTÝ
2x kontejner na papír- MODRÝ
1x nádoba na bílé sklo- BÍLÁ
1x nádoba na barevné sklo- ZELENÁ
Sběrný dvůr pro rostlinný odpad
Sběrné místo pro elektro odpad
Sběrné nádoby pro železný odpad

Pokud chcete dát na sběrné místo elektro odpad (lednice, pračka …) oslovte pana starostu, aby vám otevřel a odpad se
uložil přímo na místo, aby se to nepovalovalo venku - nevypadá to pěkně.
Likvidace větví - během roku je možné větve dávat za hřiště u "skladováku", ale vždy po domluvě s panem starostou.
Samozřejmě, že i dále bude 2x ročně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Při podzimním svozu jsme
stanovili limit na odvoz pneumatik z osobního automobilu v počtu 4ks na číslo popisné. Za každou další bylo účtováno
50 Kč/ ks. Tento limit platí i do budoucna.
Stavební materiál obec nevybírá, ten si musí každý sám nechat zlikvidovat- ne do popelnice.
Kontejner na oblečení- ten co jsme tu měli, byl bez udání důvodu odvezen. Firma, která nám jej sem umístila, nám
nepodala žádné vyjádření. Zkoušeli jsme oslovit několik firem, zda by nám nedodali kontejner na oblečení, ale vždy nám
bylo sděleno, že jsme malá obec a tudíž pro ně nevýhodná. Bohužel budete muset dále oblečení vozit buď do Libice nad
Cidlinou proti Diakonii, nebo na benzinovou pumpu k panu Šafránkovi.
Chtěla bych všem, co třídí poděkovat. Budu ráda, když vás bude víc a víc.
Gratulace
Opakovaně slýchám dotaz, proč nehrajeme v obecním rozhlase jubilantům. Vzhledem k zákonu 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, my jako obec nemůžeme samy od sebe někomu zahrát a při tom uvést jakékoliv jeho osobní
údaje. Vím, že to dříve bylo normální, ale my se musíme držet zákona. Ale to neznamená, že nemůžeme zahrát vůbec.
Pokud chcete někomu nechat zahrát, stačí jen přijít na OÚ a podat žádost o zahrání, nebo poslat žádost emailem. A my
vám velmi rádi vyhovíme.
Mnozí z vás již vědí, že ke kulatinám dáváme poukázku do řeznictví Fanda v Libici nad Cidlinou. Věřím, že se vám tento
malý dar od nás líbí a je vítán.
Poukázkou obdarováváme k 70, 75, 80, 85, 90 narozeninám. Po 90 roce každý rok.
Podoláková Michaela

Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Odřepsy, z .s. oddílu kopané za rok 2015
Tento rok nebyl pro fotbal moc jednoduchý, protože se zaváděla nová pravidla tzv. fotbalové revoluce. Dle
nového Občanského zákoníku naše Tělovýchovná jednota musela změnit také název klubu, ale toto jsme i přes pár
problémů zvládli.
V roce 2015se dohrávala sezóna 2014/2015, náš oddíl chtěl postoupit do III. třídy, ale to se bohužel nepovedlo
o jeden jediný bod. Postoupilo mužstvo ze Sán. Po delší chvíli, kdy opadlo velké zklamání, jsme si dali za cíl postoupit
v nové sezoně 2015/2016. Výsledky i herní projev mužstva na tento postup zatím jsou. Po podzimním kole týmu chybí
2 body na 1. příčku. Snad se to v této fotbalové sezóně podaří.
V létě po ukončení, pro nás nepovedené sezóny, jsme pořádali společný zájezd do vinného sklepa na Moravu,
který se moc vydařil.
Během volna v letních měsících jsme se zúčastnili některých fotbalových turnajů a to i tradičního turnaje Kevin
Cup v naší obci.
Dále jsme pomáhali při pořádání tradičních akcí v obci, jako je: rybářská soutěž pro děti Chyť a Pusť, fotbalový
turnaj malých hokejistů, nábor mladých fotbalistů, ukončení prázdnin, letní turnaj ve vybíjené, ve kterém jsme dokonce
měli zastoupení v několika týmech.
V hojném počtu jsme se zúčastnili tradičního plesu, který pořádá zastupitelstvo obce a také jsme byli podpořit
v hojné účasti taneční zábavu Staré gardy.
Asi největší akcí v roce 2015 byly obecní slavnosti. Tyto slavnosti byly spojené s oslavou výročí založení SDH,
ale i Tělovýchovné jednoty. Při této akci jsme sehráli benefiční utkání s mužstvem AC SPARTA Praha – ženy, ve kterém
jsme prohráli 5:4. Hold ženy ze Sparty byly lepší.
Na konec hodnocení roku 2015 bych chtěl jménem
Tělovýchovné jednoty poděkovat všem občanům,
fanouškům, hráčům, sponzorům a Hospodě na hřišti. Také
velký dík patří Obecnímu úřadu, který nám v činnosti velice
pomáhá.
SDH
Drazí spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s činností SDH Odřepsy za uplynulý
rok 2015. Naši hasiči ze spolku se snažili co nejvíce pomoci
při činnosti obce. Podíleli jsme se na pořádání čarodějnic,
dětského dne, kde jsme připravili velkou bojovou hru,
která sklidila úspěch u dětí i dospělých. Nejvíce práce a
času pro naše bratry ve spolku však stála příprava na
nacvičení 130 - tého výročí SDH , 40let fotbalistů a oslav
obce. Též byl úspěšný. Dětský rybářský den, na kterém
jsme se podíleli a zároveň turnaj ve vybíjená pro děti a
dospělé, pořádání rozsvěcení stromku, čerta a Mikuláše.
Naše práce však nespočívala pouze v pořádání zábav, ale
především v usnadnění chodu obce. Podíleli jsme se při
úklidu obce, odkalování hydrantů, likvidaci škod, železného
odpadu, elektroodpadu a velkoobjemových kontejnerů. Při
velmi suchém létu jsme neustále drželi pohotovost, kvůli
nebezpečí vzniku požáru a zároveň pomáhali zmírnit škody
způsobené rybářům, kvůli nedostatku vody. V loňském
roce též náš spolek spolu s obcí zřídil Zásahovou jednotku SDH. Za tímto účelem byli proškoleni noví velitelé, strojníci a
hasiči. Tato jednotka spadá přímo pod obec a pod Integrovaný záchranný systém a bude neustále v pohotovosti
v případě vzniklého nebezpečí (požáry, povodně a další živelné pohromy). Bude tu pro Vás každý den i noc, a Vy se na
ní můžete kdykoliv obrátit. Naše hasičská zbrojnice se nově vyzbrojila a stále pracujeme na jejím zdokonalení,
abychom byli co nejvíce zásahu schopni. Tento rok jsme si dali za cíl další dovybavení naší jednotky a proškolení dalších
členů. Chceme zajistit dotaci na opravu hasičské zbrojnice a zároveň zastřešení a oplocení sběrných míst. Budeme
pokračovat ve sběru elektroodpadu a dohlížet na třídění odpadu a elektroodpadu na sběrných místech. Naši hasiči se
též chtějí zapojit do Okresní ligy a připravit její konání v naší obci. Co však nejvíce? Si přejeme pomáhat Vám a Vašim
blízkým, abyste se zde cítili šťastně. Samozřejmě se i nadále budeme intenzivně účastnit práce v naší obci, ať už při
úpravě komunikací, zábavě pro děti a dospělé nebo v těch nejtěžších. Bůh Vás má rád a my též.
S pozdravem Karel Šlechta velitel SDH

V případě potřeby jakékoliv
OÚ Úřední doba
Středa 18-20h
Podatelna
Pondělí 9-11h

sociální pomoci Vám nabízíme
pomoc osobně nebo na
telefonu 775 593 603

Středa 9-11h
obec.odrepsy@tiscali.cz

Pojízdná prodejna
s pečivem a základními
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI
Obecní úřad Odřepsy zve své občany
na veřejnou schůzi, která se bude
konat dne 27.2.2016 od 17.00h na

potravinami jezdí do naší
Obce každé pondělí, středa,
pátek od 8.15 do 8.30
k Hospodě na návsi

sále místní Hospůdky Na hřišti
!!! PROSBA OBECNÍHO ÚŘADU !!!
 Prosíme občany, aby poplatky
Obecní knihovna

a faktury hradili v době

Provozní doba: středa 17-19h

splatnosti, aby nemuselo
docházet k upomínání a
následnému vymáhání

Plánované akce 2016
13.2. Dětské maškarní
27.2. Veřejná schůze
11.3. IV.Obecní ples
30.4. Čarodějnice
4.6. Chyť a pusť
27.8. Rozloučení s prázdninami
17.9. Hasičská liga
27.11. Rozsvícení vánočního stromu
10.12. Mikulášská nadílka pro děti

pohledávek
 Poplatky za odpad a psy –
splatnost 1.2.-31.3.daného
roku
 Faktury vodovod – splatnost
uvedena na faktuře
 Poplatek za parkovací místo –
v den sepsání dohody o
přidělení parkovacího místa

