Odřepeský zpravodaj 2017
Vážení spoluobčané,



2016
- Pomník
- Chodníky

od minulého vydání našeho zpravodaje jsme už zase o rok moudřejší a já bych Vás chtěl ve stručnosti
informovat, co se nám v uplynulém roce povedlo a co nám stále ještě utíká. Rok 2016 začal povinnými
administrativními a statistickými agendami, nově jsme spustili, také systém Czech Point, který mohou občané
využít při výpisech z katastru, bodů řidičů, z trestního rejstříku a pro jiné účely. Pro vodovod, který spravujeme,
bylo nutno začít jednat o nízkém odběru domácnostmi a tím o problémové kvalitě pitné vody. Podařilo se
snížit nasmlouvané kubíky od Vak a.s. z 6000 m3 na 3000 m3 a na konci roku jsme nedobrali pouze 129 m3, tak
byla pokuta minimální. Kvalitu vody jsme udržovali i pravidelným odkalováním a na příkaz KHS Nymburk jsme
domluvili výstavbu dochlórovací stanice u nás s tím, že zajistíme pozemek a Vak Nymburk zaplatí výstavbu
a technologii. I toto je splněno, chlór ještě není třeba, ale zařízení je již připraveno. Pouze nás mrzí, že jsme
museli zvednout cenu vody pro Vás na 45,- Kč za m3 od pololetí. Bylo to nutné z nařízení poskytovatele dotace
– SFŽP, který stanovil finanční analýzu a té jsme povinni se držet, jinak na nás bude uvalena nemalá pokuta za
neplnění. Pro letošní rok by se cena neměla měnit a zůstane na 45,-Kč za m3. Vše ostatní o vodě se dozvíte dále
v grafech, které jsou v tomto zpravodaji.
V březnu jste asi zaznamenali, že zmizela lípa u autobusové zastávky. Bohužel musela být odstraněna,
protože ohrožovala statiku přilehlého domu. Místo ní jsou, a ještě budou v obci i v okolí vysázeny nové
stromky. Letos zbývá upravit zastávky, opravit čekárnu směrem na Poděbrady, se kterou jsme původně počítali
do projektu oprav chodníků. Tato dotace letos bohužel nebyla vyhlášena, respektive byla na poslední chvíli
zrušena a přesunuta možná na konec tohoto roku. Tím se vlastně dostávám k největšímu zklamání minulého
roku, protože Státní fond na poslední chvíli upřednostnil bezpečnost cyklistů a sociální bydlení a výzvu na
bezpečnost chodců pozastavil. Zkoušíme sehnat náhradní zdroje dotací, ale zatím nám nabízené nesplňují naše
možnosti a požadavky. Necháme tedy pouze dopracovat projekt s variantami použitelnosti na různé dotace,
proběhne schvalovací řízení a budeme muset čekat.
Pokud bychom neměli připravený projekt, pohybovali bychom se v začarovaném kruhu, tj. „jsou dotace – není
projekt“ a obráceně. K tomuto tématu se určitě vrátíme na veřejné schůzi v únoru, kde vysvětlím
podrobnosti.
Minulý rok si na sebe, díky taneční škole, začal
vydělávat sál na hřišti. Značnou částkou tyto pronájmy
pomohly k výměně oken a dveří u sálu a chodby. Celá
2016
budova dostala nový kabát v podobě nástřiku fasády,
 Výměna oken + dveří sál
kterou provedla firma Vančura a syn. Celá budova tím
 Úspěšná finanční kontrola
dostala zcela novou a moderní tvář. Nyní v zimě je
 I. a II. etapa archiv
nejvíc poznat, že okna ušetří spoustu energie a vnitřní
 ERB – pokračování
prostory jsou reprezentativnější. Zbývá ještě provést
 Zákaz podomního prodeje
nový
 Fasáda Obecního úřadu
a trvanlivější nátěr střechy a od údržby této budovy
 Dochlórovna
bude na pár let klid. Letos by měla na řadu přijít
 Oprava autobusové zastávky
hasičská zbrojnice, která by měla dostat také nová
 Čisté chodníky – obecní zaměstnanec
okna a bude nutno opravit střechu, kterou už místy
 Czech Point
zatéká. Počítáme, že bude zakoupena nová krytina na
 Sběrná místa – přidání
střechu a stará poslouží ještě na přístřešek nad dvůr
 Sociální pomoc pro občany
s elektroodpadem. Minulý rok také byla vyspravena



1

2017 - plán
ulice „Na Kopečku“, kde ať již stářím, nebo po
výstavbě vodovodu a provozu těžké techniky byl
 obecní ERB
stav, který by asi letošní zima dokonala do stavu
 nové webové stránky Obce
polní cesty. Praskliny byly zality asfaltem a životnost
 bezbariérový vchod OÚ
jsme si snad o nějaký rok prodloužili.
Co se týče odpadového hospodářství v naší vsi, i tam
 okna hasičská zbrojovna
jsme loňského roku o něco postoupili a musím Vám
 oprava střechy hasičská zbrojnice
všem, kteří třídíte odpad poděkovat. Sběrné místo
 nový kamerový systém – sběrný
v Průhonu již nestačilo pokrývat potřeby a zdálo se
dvůr
neúčelné přidávat kontejnery sem. Proto jsme rozhodli o
 pomník
umístění kontejnerů v ulici „Na Kopečku“, ale i to nebylo
 švestková alej u Šípků
dostačující, tak jsme rozhodli o zřízení sběrného místa u
hřiště, kam jsme soustředili sběr plastů, papíru, textilu,
 hřiště na petanque
skla a nově popelnici na olej z kuchyní. Tato červená
popelnice je také v Průhonu, je popsaná, ale bohužel někteří si z ní udělali nádobu na likvidaci plechovek a ty
tam v žádném případě nepatří. Na podzim, při sběru velkoobjemového odpadu jsme zkusili
i likvidaci azbestu. I tato akce se setkala s úspěchem, ani jsme nepočítali s tím, že se sejde takové množství a
myslím že jsme dost pomohli jak lidem, kteří se často ptali, kde je možno azbest zlikvidovat, tak i okolí, kde
mohl skončit. Příští podzim zkusíme tento sběr zopakovat. V letošním roce se budeme snažit vyvézt a upravit
kompostárnu, hlavně opravit oplocení, abyste ji mohli zjara opět bez problémů používat. O odpadech se
dozvíte více na dalších stránkách nebo také na veřejné schůzi.
Ještě Vám připomenu něco z kultury v obci. Na většině akcí loňského roku nám pomáhali jak sportovci, tak
hasiči. I jím patří náš dík a věřím, že i nadále budeme ve společných akcích pro děti, ale i pro dospělé
pokračovat. Pro děti připomenu maškarní, čarodějnice, rybářské závody, rozloučení s prázdninami, mikulášská
nadílka, rozsvěcení vánočního stromu. Pro dospělé ples obce, který byl opět pěkný, letní zábava s Pohodou,
kterou navštívilo také dost lidí. Letos Vás zvu znovu již na V. Ples obce Odřepsy, který se koná dne 18. 3. Jak
jistě víte, veškerý výdělek z tomboly tohoto plesu, bude opět použit na dětské akce po celý letošní rok. I proto
budeme mít radost, když sál bude vyprodaný, Vy se pobavíte a pomůžete ještě dobré věci.
Nakonec Vám povím ještě o personálních změnách v obci. Jak jste jistě zaregistrovali, na jaře jsme
zaměstnali na VPP paní Pavlovič, která až do prosince prováděla úklid v obci. Čistila chodníky a pomáhala
všude, kde bylo potřeba. S její prací jsem byl spokojen a bude mojí snahou, aby Úřad práce opět na letošní rok
tuto paní k nám dosadil. Pokud chodíte do knihovny, určitě jste zjistili, že paní Jizbová chtěla skončit, a my, ač
neradi, jsme jí museli vyhovět. Za její vzornou dlouholetou činnost jsme jí poděkovali a získali slib, že kdykoli
nám ráda pomůže, kdyby nastal nějaký problém. Funkci knihovnice zastává od 1. 7. 2016 paní Podoláková,
myslím že zatím dobře, ale mohlo by chodit podle jejích slov více čtenářů. Změny nastaly i ve složení
zastupitelů. Dne 31. 10. 2016 složil svůj mandát v zastupitelstvu obce pan Josef Beran. Jeho rezignaci jsem
přijal a jemu za dlouholetou činnost pro obec poděkoval. Na jeho místo nastoupil od 1. 11. 2016 pan Josef
Mika, který byl zvoleným prvním náhradníkem. Pan Mika se do práce v zastupitelstvu zapojil a věřím, že svoje
úkoly ve funkci bude zodpovědně plnit.
Na úplný závěr Vám všem chci poděkovat za pomoc, kterou obci poskytujete. Vše důležité se dozvíte na
našich webových stránkách www odrepsy.cz, ve vývěsce a samozřejmě Vám rád poskytnu veškeré informace,
které Vás zajímají i osobně. V únoru se na Vás budu těšit na veřejné schůzi, kde krom jiného bude také řešen
erb obce, jeho návrh je i v tomto zpravodaji. Považte, že erb by měl naši obec reprezentovat i nějaké století,
rádi tedy uslyšíme i Vaše názory nebo navržené změny.
Děkuji
Vladimír Netík, starosta obce
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Vodovod v číslech
Z níže přiložených grafů je v roce 2016
patrné mírné zvýšení odebírajících domácností oproti
roku 2015.

Odběry po domácnostech
porovnání 2015/2016
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Vodné 2017
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44

Cena vodného pro
rok 2017 byla
stanovena na
45,-Kč/m3
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Zároveň meziročně stoupl odběr vody, ale ani zdaleka nedosahuje plánovaných 6tis m3.

Odběry po měsících - porovnání 2015/2016
600

525
455

500

386

400
300
200
100

241

206
147

100 108
63
30
17

346

131

231
225

253
123

68

0

3

154 187
159
128
107
93

2015
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Uklízej za svým psem !
Říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi. Ale
nevím, co se říká o lidech, kteří mají rádi zvířata,
potažmo psy, a přitom výkaly jejich mazlíčků obtěžují
lidi se kterými žijí nebo se vídají ve vsi.
V naší vsi je instalováno okolo 15ti odpadkových košů,
z toho 6 s igelitovými sáčky na psí exkrementy.
A přesto jsou všude po vsi hromádky od čtyřnohých
kamarádů. Největší ironií bývá, když je přímo
u odpadkového koše se sáčky hromádka. A to bývá
celkem dost často. Myslím si, že pokud jdete člověk
venčit psa, tak ho má na vodítku, jak to ukládá Obecně
závazná vyhláška č. 1/ 2012 oddíl II Regulace volného
pohybu psů na veřejném prostranství, a tudíž si
nemůže nevšimnout, že pes vykonal potřebu.
Nejedná se jen o zelenou plochu v obci, ale jde i o plochy za posledními domy. Třeba
v parku za fotbalovým hřištěm a v břízkách u „Balaťáku“. Tam si to bohužel někteří z nás
pletou s parkem pro psy. Vážení majitelé psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízíte,
uvědomte si, že ostatní se nepohybují jen po chodnících a silnici. Máme tu i děti, které
běhají všude. A nikdo nemá rád „h….“ na botě.
My, jako obec Vás pokutovat nemůžeme, ale jedná se hlavně o slušnost k ostatním
a respektování daných pravidel.
Podoláková Michaela

ODPADY - třídění
V Odřepsích třídíme:
BIO odpady (tráva, listí) – sběrný dvůr u hasičské zbrojnice
Tvrdé dřeviny, roští – sběrné místo za OÚ „Čarodějnice“
Plasty (igelitové tašky, sáčky, plastové vaničky, plastové obaly, atd.) – žluté kontejnery
Nápojový karton (tetrapack – krabice od mléka, atd.) – žluté kontejnery na plasty
Papír (kartón, letáky, noviny, papírové obaly) – modré kontejnery
Sklo (sklo, sklenice, lahve) – zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na čiré sklo
Kovy (plechovky od piva a nápojů, konzervy, drobný kovový odpad) – sběrné místo u
hasičské zbrojnice
Velkoobjemové odpady (skříně, gauče, objemný odpad) – 2x ročně při svozu
Nebezpečné odpady (barvy, obaly od barev, maziv, tuků a pneumatiky) – 2x ročně při svozu
Oděvy – kontejner sběrné místo u Obecního úřadu
Elektroodpady – sběrný dvůr u hasičské zbrojnice
Oleje a tuky (pouze jedlé, NE MOTOROVÉ !!!) – červené popelnice na sběrných místech,
pokud se v popelnicích bude nacházet i jiný odpad a nebudou dodržovány striktně vytříděné
oleje v uzavřených obalech, bude svoz zrušen

Kam s ním? Pokud si nevíte rady, na Obecním úřadu Vám poradíme.
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE – výsledky 2016
Množství vyprodukovaného odpadu - papír, plast,
sklo 2016
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Papír

Plast

Sklo

Pokud budeme správně třídit, poklesnou nám i hodnoty odvezených tun směsného
komunálního odpadu. Tím se zmenší nebo úplně minimalizují náklady, které na odvoz
komunálního odpadu obec doplácí a peníze mohou být v obci využity na jiné projekty.
Náklady na svoz odpadu v roce 2016 činily 331 560,-Kč, tudíž na občana je roční poplatek za
svoz 1027,-Kč (obec doplácela v loňském roce na občana 277,-Kč)

Směsný komunální odpad 2016
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Oděvů se vybralo za rok 2016 krásných 1164 kg. Děkujeme!!!
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ERB Obce
Ve spolupráci s firmou Ornamento, ke konci roku 2016 začal vznikat finální návrh Obecního
erbu.
Archivní výzkum bohužel neprokázal žádný předchozí znak či pečeť, tudíž následující návrh je
nový. Primární roli v něm hraje:
PES – legenda o původu názvu obce tvrdí, že Odřepsy, původně vlastněné Svatojiřským
Klášterem v Praze, byly užívány jako místo k dožití pro pracovní psy, užívané klášterem, tedy
odře – psy (psi). Tato legenda samozřejmě není pravdivá, ale dává nám zajímavou možnost
vytvořit pro obec mluvící znamení, tedy znak, který přímo vyjadřuje její název. V tomto
případě tedy červený pes. Takový znak by navíc byl unikátní – je minimum obcí, které by ve
svém znaku užívaly psa a v ČR pouze jedna další, která má ve svém znaku psa červeného.
BLATOUCH – z původního návrhu znaku jsme převzali figuru blatouchu, v české heraldice též
relativně vzácnou. Symbol Blateckého rybníka.
MODRÁ BARVA – modrá barva, jejíž symbolika je též převzata z původního návrhu znaku.
Vyznačuje rozmanité vodstvo v okolí obce, v první řadě Sánský kanál.
DRAK– jak již bylo zmíněno, obec byla po dlouhou dobu vlastněna Svatojiřským klášterem
v Praze. Tento fakt je ve znaku znázorněn – drakem probodnutým kopím.

Obecní ERB,
bude hlavním tématem
Veřejné schůze
a rádi uslyšíme Vaše
připomínky a názory.
Vše je ve formě návrhu
a dá se s ním pracovat.
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Statistika nuda je……
Počet trvale přihlášených obyvatel: 323 (159 žen, 164 mužů)

Muži
Josef
Pavel
Petr
Jaroslav
Jiří
Vladimír
Jan

Počet
20
10
10
10
8
7
7

Ženy

Rok 2016 v číslech

Počet

Michaela

8

Anna
Lucie
Alena
Marie
Věra

7
6
6
5
5

Narozen
Zemřel
Přistěhoval
Odstěhoval

Věk obyvatel
Muži
Ženy
Průměrný

2
4
11
16

43let
44let
43let

Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Odřepsy, z. s. oddílu kopané
za rok 2016
V roce 2016 se dohrávala sezóna 2015/2016. Náš fotbalový oddíl měl velký cíl, a to
postup do III.třídy, což se po dlouhých letech povedlo. Po odehrání 26 zápasů z toho 23
vyhraných, 1 remíza a 2 prohry, získalo mužstvo celkových 70 bodů a v soutěži se umístilo
na 1. místě s náskokem 17 bodů na Libici nad Cidlinou, která získala 53 bodů. Jako třetí
skončilo mužstvo z Bříství, které získalo 50 bodů. Po dlouhých letech byl velký důvod
k oslavě, která se velice povedla. V nové sezóně 2016/2017 zatím výsledky ukazují, že se
herní projev mužstva nezměnil, protože po odehraných
13ti podzimních kolech, chybí mužstvu 4 body na
1. příčku.
Během volna v letních měsících jsme se zúčastnili
některých fotbalových turnajů, zejména tradičního
turnaje Kevin Cup v naší obci, který se bude konat
i v roce 2017. V hojném počtu jsme se zúčastnili
tradičního plesu, který pořádá zastupitelstvo obce
a předpokládám, že tomu tak bude i letošní rok.
Na konec hodnocení roku 2016 bych chtěl jménem
Tělovýchovné jednoty poděkovat všem hráčům,
občanům, fanouškům, sponzorům, Hospodě na hřišti,
ale hlavně velký dík patří Obecnímu úřadu, který nám
v činnosti velice pomáhá. Dále bych chtěl popřát všem
hodně zdraví a spokojenosti a doufám, že se budeme
setkávat v tak hojném počtu i v roce 2017.
Za celou Tělovýchovnou jednotu Odřepsy, z.s.
Hanousek Jaroslav
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PŘÍRODA, MYSLIVCI A SPOLUOBČANÉ…
My, myslivci, využíváme naši přírodu a krajinu především k realizaci našeho koníčku
a mnohdy i poslání, tedy myslivosti. Myslivost je právem definována jako soubor činností
prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijícím živočichům. Naše aktivity v honitbách
provádíme v průběhu celého roku a je třeba mít vždy na paměti, že v přírodě a v „naší“
honitbě nemusíme být vždy sami. Totéž prostředí totiž k realizaci všemožných
volnočasových aktivit využívá také nemyslivecká veřejnost,
a to prakticky v průběhu celého roku. Příroda a lesy jsou
všeobecně vnímány jako místo klidu, odpočinku a relaxace.
Většina občanů si v lesích užívá svůj volný čas na
procházkách, při sběru lesních plodin, pozorováním přírody
a všeho živého v ní, jiní chodí do lesa jen tak za čistým
vzduchem a klidem.
Je zcela přirozené, pochopitelné a hlavně správné, že
naši krásnou českou přírodu využívají kromě myslivců také
naši spoluobčané, kteří v ní nacházejí naplnění, poznání
a uspokojení. Co je však důležité, každý její návštěvník by
se v ní měl chovat zodpovědně, šetrně, ohleduplně a měl
by mít alespoň základní právní povědomí o tom, jak se
v přírodě smí či nesmí chovat. Stejně tak my, myslivci,
bychom měli přesně vědět, na co můžeme naše
spoluobčany upozorňovat a kdy můžeme v souladu s platnou legislativou zakročit. Zákon o
myslivosti 449/2001 Sb. ve svém § 8 říká, že „každý, kdo vstupuje se svou činností do
přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování
zvěře a k poškozování jejích životních podmínek“. Dále v § 9 stojí, že „je zakázáno plašit zvěř
jakýmkoliv způsobem a dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět
další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů“.
Domnívám se, že spory, hádkami či používáním vulgarizmů se problém většinou
nevyřeší. Navíc při nevhodné medializaci jen vrhne špatné světlo na myslivce. I když to
mnohdy není jednoduché, volíme při dialogu s nemysliveckou veřejností v přírodě zpravidla
slušnou, osvětovou formu, podpořenou odborným argumentem a praktickým příkladem
ukazujícím, jaké mnohdy nevratné následky může způsobit neuvážený čin a nevhodné
chování v přírodě…
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřál do nového roku hodně zdraví, mnoho
osobních a pracovních úspěchů. V neposlední řadě vám také přeji mnoho
nezapomenutelných zážitků v naší krásné české přírodě.
Šimák Bohuslav
předseda Mysliveckého spolku Pod Stříbrníkem Odřepsy
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Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás seznámit s prací našeho
SDH za rok 2016
Loňský rok pro nás započal metodickým školením všech
členů a valnou hromadou, kde jsme si vytyčili úkoly na nový
rok. V jarním období naše práce spočívala především
v přestavbě hasičské zbrojnice a v pořízení nového vybavení
potřebného k naší práci. Zúčastnili jsme se soutěže „Dobráci
roku“, ve které jsme bohužel nepostoupili do celostátního
kola, pro nedostatek potřebných hlasů. V měsíci březnu,
stejně jako i v dalších měsících, jsme se starali a pomáhali
Vám při sběru odpadu do kontejneru, sběru a odvozu starého
železa a elektroodpadu. Účastnili jsme se zásahu a likvidace
nebezpečných stromů u silnice ve směru na Opolany, spolu
s nymburskými a poděbradskými hasiči. Rádi jsme též připravili ve spolupráci s fotbalisty
a Obecním úřadem pálení čarodějnic pro děti, a pálení Vámi navožených větví a dřevěného
odpadu.
Stejně jako v loňském roce, jsme se starali a několikrát vypouštěli hydranty u našeho
vodovodu a pomáhali pročistit kanalizaci u hlavní silnice. Společně s Obecním úřadem jsme
uspořádali opět rybářské závody na Obecní nádrži. Zároveň dokončili stavbu Altánku
a posezení u rybníčka pro Váš odpočinek. Náš SDH se také zapojil do hasičské soutěže
v Polabské lize, která vyvrcholila v září účastí všech jednotek na našem hřišti. Příprava byla
velmi náročná na čas, ale sklidili jsme obrovský úspěch.
V Městci Králové jsme se poprvé zúčastnili soutěže o nejlepší Kotlíkový guláš, kde
jsme se umístili na jednom z předních míst. Naše práce byla vidět, jako každoročně, i na
pořádání dětského dne a velké bojové hry.
Na závěr roku, kromě běžné práce, jsme pro Vás připravili vánoční strom a pomohli se
postarat o občerstvení. Samozřejmostí je obchůzka Čertů, Mikuláše a Anděla u našich
nejmenších.
Nechci jmenovat spoustu další práce, kterou pro obec děláme, včetně úklidu u popelnic,
u hasičárny a u kompostárny. Chtěl bych Vás tímto požádat, abyste zde neodkládali věci,
které sem nepatří (věcí které se 2x do roka sváží pouze do velkoobjemového kontejneru).
Chtěl bych Vám všem popřát úspěšný nový rok, zdraví, lásku a těšíme se na další spolupráci
s Vámi…
S pozdravem
Karel Šlechta, velitel SDH

Výzva pro odběratele od ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, Vak Nymburk, a.s.
Prosíme všechny odběratele, aby do kanalizace nevhazovali hadry, kovové
zátky, plasty, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, které mají
strukturu z umělých vláken a dochází k ucpávání kanalizačních potrubí. Tato
situace si vyžaduje přerušení provozu a opravu zařízení – čerpadel. Je třeba si
uvědomit, že v konečném důsledku to zaplatíme všichni jako odběratelé.
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Kroniky obce a historické fotografie
Kroniky a historické fotografie obce jsou uloženy na
webovém odkazu :
http://odrepsy.rajce.idnes.cz
Obecní úřad Odřepsy
zve své občany na

AKCE 2017
18.2. maškarní karneval pro děti
25.2. – veřejná schůze
18.3. V. Obecní ples
Duben – brigáda úklid dětského
hřiště
(termín bude upřesněn)
30.4. Čarodějnice
Květen/červen – Vítání občánků
(termín bude upřesněn)
3.6. Chyť a pusť
30.6. Stanování dětí na hřišti
29.7. Odřepeská letní zábava
26.8. Rozloučení s prázdninami
26.11. Rozsvícení vánočního stromu
10.12. Mikulášská nadílka pro děti

VEŘEJNOU SCHŮZI,
která se koná dne
25. 2. 2017
od 17 hod.
na sále Hospůdky Na
hřišti.
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