Zpravodaj 2020
Vážení spoluobčané, vážení příznivci naší obce a majitelé rekreačních nemovitostí zde
v Odřepsích,
konec roku 2020 se blíží mílovými kroky a my Vám stále dlužíme seznámení s tím, co se
zde letos událo a co chystáme. Proto Vám nabízíme alespoň tento zpravodaj, ve kterém
Vás seznámíme, co zde máme nového, ale i s jakými problémy se potýkáme. Samozřejmě
pokud Vám informace odtud nebudou stačit, můžete se doptat na OÚ buď osobně,
telefonicky nebo pomocí e-mailu a věřím, že bude vše zodpovězeno. Bohužel letošní rok
je zvláštní tím, že se nám díky pandemii Covid-19 dost omezila možnost vzájemné
komunikace. Kdo však informace potřeboval, vždy je od některého ze zastupitelů získal.
Na druhou stranu pro naši obec je rok 2020 celkem úspěšný, ať již výstavbou v obci, či
nově projektovanými a připravovanými akcemi, na které se snažíme získat výhodné
dotace. Toto téma je zařazeno do samostatné kapitoly tohoto zpravodaje.
Rok 2020 jsme přivítali s 319 občany. Samozřejmě jako každý rok několik lidí zemřelo
nebo se odstěhovalo, ale naopak několik dětí se zde letos narodilo a jsem rád, že počet
zde narozených dětí každoročně roste. Bylo zde také koupeno několik nemovitostí, do
kterých se stěhují noví spoluobčané. Věřím, že se jim zde bude líbit a vítám je tímto u nás.
I přes složité podmínky, s ohledem na pandemickou situaci, se zastupitelé naší obce sešli
7x na svém jednání a všechny zápisy jsou Vám vždy k dispozici ve vývěsce OÚ a na
stránkách obce. Přesto bych Vám rád některá rozhodnutí připomněl a vysvětlil.
Za dost důležité považujeme službu „Hlášení rozhlasu“, kterou jsme aktivovali a nabídli
Vám ji k používání. Pro ty, kteří tuto službu ještě nevyužívají můžu říct, že je to možnost,
jak se dostat k informacím, které neslyšíte v Obecním rozhlasu. Pomocí aplikace, kterou si
stáhnete zdarma, nebo přihlášením na úřadě a zadáním své e-mailové adresy, nebo
telefonního čísla pro zasílání SMS máte službu zprovozněnou. Součástí tohoto zpravodaje
je leták, kde zjistíte, jak postupovat. Případně jsme Vám na úřadě ochotni pomoci se
zprovozněním služby. Služba je pro Vás zdarma a výhodou je, že je přístupná, ať jste
kdekoli.
Další, co se po několika letech podařilo, je změna zanedbaného pozemku u mlýnku na
pozemek lesní. Tento pozemek obec získala v minulosti a nebyl zájem ho využít pro
zemědělské účely. Proto jsme se rozhodli, na tomto pozemku vysázet les, který nám
v okolí obce chybí. S vyčistěním pozemku nám pomohl místní myslivecký spolek.
Zpracovali jsme projekt na zalesnění, ale z důvodu lepší bonity půdy v části u struhy se
naše žádost řešila na odboru životního prostředí celé 3 roky. Nyní povolení máme.
Myslivecký spolek nám před nedávnem pomohl srovnat terén pozemku a s výstavbou

oplocenky. Na jaře 2021 je v plánu osázení pozemku. Budeme rádi, když nám s výsadbou
cca 1 ha listnatého lesa pomůžete. Věříme, že tento „vzkaz“ pro příští generace, bude pro
všechny přínosem.
Letos jsme na četné žádosti občanů zajistili pro naši obec službu deratizátora. V létě jsme
nechali provést plošnou deratizaci. Nyní před zimou jsme akci nechali zopakovat. Vážení
spoluobčané nadále si můžete na OÚ zdarma odebírat granule na hubení hlodavců.
V letošním roce jsme také začali řešit technický stav „Podolákova mostu“ přes Lánskou
struhu, který je evidován v majetku obce. Nechali jsme provést kontrolu konstrukce
a statické posouzení. Poslední známé větší stavební úpravy byly provedeny koncem
padesátých let. Při kontrole bylo zjištěno, že most má sice pokroucené zábradlí od
zemědělské techniky a místy odražený krycí beton, ale vystavěn byl velice kvalitně. Statik
proto spočítal prozatímní možné zatížení mostu na 16 t pro jediné vozidlo. Po opravách,
které již započaly, statik znovu posoudí technický stav mostu a může zvýšit nosnost až na
22 t. Tato nosnost je pro stávající zemědělskou techniku dostačující. Prozatím byly
kamenem dosypány náběžné břehy a povrch mostu byl pokryt asfaltovým recyklátem.
Dále bude osazeno nové zábradlí a omítnuta opadlá místa.
Nikdo jistě nepřehlédl, že na jaře začala výstavba nových chodníků při hlavní silnici
a směrem k Libici n. Cidl. Tuto stavbu jsme slibovali dost dlouho a v loňském roce se
podařilo sehnat potřebné dotace a vybrat firmu, která stavbu provede.
Díky sdružení obcí MAS Kněžice, kterého jsme také členy, se nám podařilo zajistit
potřebné peníze z Evropských fondů ve výši 95 % uznatelných nákladů. Bylo postaveno
2000 m nových bezbariérových chodníků, nový osvětlený přechod pro chodce na hlavní
silnici, tři nová místa pro přecházení a tři nové zastávky autobusu i s čekárnami. Celkové
náklady na tuto stavbu byly 12 652 608,20 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 1 863 184,20 Kč.
Toto jsou výdaje, které musely být vynaloženy v souvislosti s výstavbou, ale neslouží
přímo jako chodník. Jde o dodělání vjezdů do vrat, odvodnění okolních ploch a podobné.
Evropské dotace jsme získali ve výši 10 249 952,20 Kč. Vzhledem k tomu, že stavba byla
provedena včas a kvalitně a při kolaudaci nebyly žádné připomínky od kontrolních
orgánů, získali jsme dotaci v plné slíbené výši.
Firma SWIETELSKY stavební s.r.o., která stavbu prováděla, navíc přeložila povrch
chodníku za svodidly při hlavní silnici směrem na HK. Dále na několika místech provedla
napojení na stávající chodníky a v neposlední řadě zajistila i kompletní nátěr stožárů
veřejného osvětlení. Myslím, že ve výběrovém řízení na výstavbu jsme měli šťastnou ruku
a firma dokázala, že svoji práci odvádí v nejlepší kvalitě a včas. V návaznosti na nové
chodníky jsme zadali vypracování projektu na zpevněné parkoviště na návsi pod čekárnou
u hlavní silnice. Při zkušebním provozu chodníků bylo zjištěno, že výstavba zabránila
možnosti parkování vozidel při nákupu v prodejně autodílů, ale i lidem, kteří v okolí
silnice bydlí nebo jim přijede návštěva, případně přijedou k autobusu. Na žádost Policie
ČR bylo vybudováno provizorní parkoviště pro 2 auta. Je využíváno a myslíme si, že

stavba zapadne do koncepce zlepšení bezpečnosti provozu v naší obci. Důležité je, že se
téměř podařilo odbourat parkování na nových chodnících.
Ve fázi zpracování projektu je také druhá strana chodníků přes náves, která v původním
projektu nebyla. S novým chodníkem bude vybudovaná i poslední zastávka autobusu pro
školní děti. Na závěr těchto projektů se chystáme vypsat soutěž o kompletní revitalizaci
zeleně na návsi. Naší představou je osazení odpočinkových zón tak, aby naše náves byla
opět pěkná zelená oáza, určená k pohybu i odpočinku.
Další z připravovaných velkých projektů je přístavba Obecního úřadu. Tuto stavbu,
se kterou jste se již mohli seznámit na našich webových stránkách, považujeme za velmi
důležitou pro rozvoj obce. Přístavba obecního úřadu by měla sloužit nejenom pro potřeby
obce, ale také pro komunitní činnost spolků a všech věkových skupin našich spoluobčanů.
Dnes se k těmto akcím převážně využívá hospoda nebo klubovna hasičů, což nemusí být
všem příjemné. V nové přístavbě je plánována společenská místnost s kapacitou 35 lidí,
kde bude možné akce pořádat v důstojném prostředí. Jedná se například o setkávání se
spoluobčany, dětské akce, vítání občánků, setkání se seniory, spolkovou činnost a jiné.
Celý areál bude vytápěn i klimatizován, vybaven kuchyňkou i sociálním zařízením, přístup
bude umožněn i osobám s omezeným pohybem, vše bude bezbariérové. V současné době
připravujeme žádost o dotaci a počítáme, že výstavba by měla začít příští rok.
Na příští rok chce Česká republika vypsat dotace na revitalizaci sportovišť a jejich zázemí.
Dotace budou vypsány pro malé obce do 3000 tisíc obyvatel, aby i zde měli občané
možnost sportovat v lepším prostředí. Proto jsme nyní spojili síly se sportovci
a připravujeme podklady pro tuto dotaci. Z částky nabízené státem 1 000 000 Kč bychom
chtěli opravit střechu na kabinách, provést stavební úpravy uvnitř a hledáme možnost
zajištění automatického zalévání hrací plochy. Projekt je ještě ve fázi příprav, ale doufám,
že vše připravíme a dotace nám pomůže vylepšit naše sportoviště.
Věřím, že mnozí z Vás si myslí, že dotace by bylo vhodné použít na něco jiného. My
bychom také věděli, jak je použít možná i lépe. Například na opravy komunikací, chodníků
nebo výstavbu nové kompostárny, jenomže tituly dotací jsou vždy vypsány na konkrétní
akce. Proto se snažíme na jednotlivé tituly být připraveni a stále sledujeme, co nového
bude v dotačních titulech vypsáno.
Za povšimnutí stojí také nový Územní plán obce, který je nyní ve fázi schvalování na
Krajském úřadě. S jeho podobou se můžete seznámit na webových stránkách obce. Plán
počítá s novými parcelami pro výstavbu rodinných domů, kterých je v obci nedostatek.
Podle nového Územního plánu se začneme řídit pravděpodobně již na jaře, kdy by měl
být schválen. Pokud nemáte možnost se s plánem seznámit na webových stránkách,
můžete samozřejmě navštívit úřad a seznámit se přímo s výkresy v papírové podobě.
Před schválením potom budete mít ještě možnost připomínkovat, co by se Vám
„nezdálo“ nebo Vám není jasné. Lokality pro výstavbu byly ponechány z části stejné jako

v končícím Územním plánu. Navrženy byly nové lokality pro výstavbu, které jsou povoleny
pouze na pozemcích IV. bonitní třídy. Konečné rozhodnutí o výstavbě je na vlastnících
navržených pozemků, zda je budou chtít odprodat k nové výstavbě. Územní plán
nenařizuje, že se na navržených pozemcích musí stavět, ale na jiných pozemcích, než
navržených bohužel výstavba nebude povolena. Chceme novým plánem co nejvíc
pomoci, aby se začala obec zase rozrůstat a přibylo k nám několik mladých rodin.
Pro nás, jako zastupitele je asi jedním z největších oříšků řešení odpadů v obci. Jistě víte,
že každý v obci platí za sebe nebo nemovitost poplatek za likvidaci odpadu. Vím, že to
není malá částka, a proto po zkušenostech z loňského roku, kdy byly ohlasy, že
čtrnáctidenním svozem Vás vlastně okrádáme, se chci pokusit Vás do problému odpadu
zasvětit. Určitě každý, kdo jen trochu sleduje zpravodajství v televizi ví, že poslanci
schválili nový zákon o odpadech. Ten začne platit od 1. 1. 2021. V letošním roce jsme
proběhli řadou porad, kde se projednávalo, co tento zákon přinese pro jednotlivé obce.
No přinesl. Samozřejmě opět zdražení skládkovného a pomocí navyšování cen donutit lidi
k co největšímu třídění. Je pochopitelné, že skládky dnes množství odpadů už nezvládají
a spalovny, o kterých se jednalo, nějak usnuly. Ale vrátíme se k naší obci. Naši obec
musím pochválit a jsem na Vás pyšný, že třídíte velice dobře. Samozřejmě máme ještě
rezervy, v černých popelnicích na směsný odpad bývá ještě to, co tam nepatří. Ale po
kontrole
u firmy Nykos, kde i komunální odpad dotříďují, jsme nedopadli nejhůř. V Odřepsích se dá
zlikvidovat skoro všechen odpad. Nedá se likvidovat stavební odpad, nebezpečný
stavební odpad, asfalty a azbest a výrobky z něho. To ani není v povinnosti obce.
Dále v tomto zpravodaji jsme znovu vypsali všechna místa, kam se co, dá uložit. Bohužel
se mezi námi najdou lidé, kteří si s tím moc hlavu nelámou. Prostě mám skříň, starý
koberec, pneumatiku, hup s tím k hasičárně, v horším případě do lesíku za vsí. Jistě si
vzpomenete nedávno na velkou hromadu odpadu za lesíkem, která stála obec 10 000 Kč
za odstranění, a ještě práce s naložením. Bylo předáno Policii i s doklady, které v ní byly
nalezeny, ale bohužel pachatel zůstal v anonymitě. A v kompostárně? V kompostu
najdeme cihly, shrabané kamení ze dvorku, květiny i s květináči, tráva, ale i s igelitovým
pytlem a podobně. Přitom tento materiál předáváme dál, za celkem přijatelných
podmínek. Bohužel s příměsemi komunálního odpadu to musí celé za draho na skládku.
I jeden člověk tím zkazí práci všech, kdo se snaží předávat to, co tam má být a zdraží
odpad všem. Dvakrát za rok k nám jezdí kontejner na velkoobjemový odpad
a nebezpečný odpad. Pokud takový odpad máte, musíte bohužel počkat, až přijede
kontejner. Nemáme prostory na skladování těchto odpadů, a jsem vděčný našim
hasičům, že se prostor u hasičárny snaží udržovat a vždy se ujmou i pomoci při nakládce
kontejnerů. Je Vám možná nepříjemné, že Vás tam nenechají něco odložit, ale věřte, že je
daleko nepříjemnější, když Vám volají ze skládky, ať si pro azbest nebo lepenku přijedete,
že tam Váš kontejner zůstal naložený.

A vrátím se tedy k penězům. Nový zákon počítá s navýšením poplatku ze skládkovného
z 500 Kč/t na 800 Kč/t. Poplatek na skládce za uložení 1 t se zvedne z 1350 Kč na 1450 Kč.
Za tuto cenu to bude, pokud rozpočtem celkového množství za obec, každý občan za sebe
odevzdá 200 kg komunálního odpadu. Pokud víc, zbytek se doplatí v daleko větší sazbě.
Dalším kritériem bude procento vytříděného odpadu. Do roku 2025 bychom měli vytřídit
60 % odpadu, tj. 40 % nerecyklovatelného odpadu na skládku a 60 % vytříděného. Do
vytříděného patří i bioodpad, proto je nutné ho dodávat na kompostárnu v kvalitě, jak má
být, jinak jak už jsem psal, skončí na skládce. Při nedodržení těchto poměrů, které se mají
do roku 2030 zvyšovat až na 70 %, opět budeme platit vyšší skládkový poplatek státu.
Proto Vás chci požádat, abyste třídění odpadu věnovali ještě větší péči. Do kompostárny
vozte prosím jen opravdu rostlinné zbytky. Za rok 2019 vyprodukovala naše obec
z popelnic 95,63 t odpadu, velkoobjemový kontejner odvezl 8,41 t odpadu. To dělá na
jednoho obyvatele průměr 330 kg. Takže bychom byli daleko za normou
200 kg/obyvatele. Za letošní rok ještě nejsou celkové součty k dispozici, v srpnu nám ale
průměr vycházel na 230 kg na obyvatele, což by byl daleko lepší výsledek.
Pro příští rok jsme ponechali ještě poplatek za odpad 750 Kč, který se v Odřepsích vybírá
již od roku 2012. V té době celkem pokryl náklady na svoz a likvidaci odpadů. Už druhým
rokem svážíme černé popelnice jednou za čtrnáct dní v létě. Vím, že popelnice po čtrnácti
dnech opravdu nevoní. Je to ale způsob, jak se dají ušetřit náklady na svoz, mimochodem
i po čtrnácti dnech v létě odveze Nykos méně než 3 t odpadu. Ale cena odvozu
a nakládání je stejná jako při plném vozu. Také by to mělo pomoci třídění, pokud se
popelnice plní, mají lidé tendenci roztřídit odpad, aby bylo místo v černé popelnici. Tady
zatím ještě nemáme omezený počet popelnic na obyvatele, ale obce v okolí už to zkouší
a výsledky se dostavují. Ale k tomu zatím přistupovat nechceme. Za letošní rok jsou
náklady na obyvatele 1269,57 Kč, na příští rok po propočtech s navýšením a stejným
objemem odpadu by měl být 1328,61 Kč, to je navýšení o 59,03 Kč. K tomu se musí
připočíst náklady na likvidaci BIO odpadu, který řešíme individuálně podle nabídek
nejnižších cen. Hodně pomáhají i hasiči se sběrem elektroodpadu, za který bychom také
museli platit. Oni si ho mohou sami prodat a zpracovatelská firma jim přispívá na činnost
podle odevzdaného množství. Obec tedy doplácí na každého občana cca 580 Kč, v tom
není započítán bioodpad a likvidace černých skládek. Samozřejmě se snažíme hledat
řešení, aby se náklady na odpad nezvyšovaly, ale bývá to někdy i nepopulární řešení.
Bohužel ale situace s odpady už nebude asi nikdy lepší ani lacinější, proto Vás žádám
o pomoc a věřím, že za ušetřené peníze si lépe něco vybudujeme v obci, co bude sloužit
nám všem.
Na závěr bych ještě hrozně rád poděkoval všem, kdo nám v letošním roce pomáhali.
Velice si cením těch spoluobčanů, kteří nám pomohli při zvládání letošní pandemie, ať už
šitím roušek, věnováním materiálu na jejich výrobu, ale i svým zodpovědným přístupem
tak, že se nám tu nemoc mnoho nešířila.

Děkuji Vám a přeji krásné a příjemné prožití letošních Vánočních svátků, prožijte je ve
zdraví, spokojenosti, a pokud to bude jen trochu možné, v kruhu rodiny, přátel, nebo
někoho blízkého. Nový rok přivítáme 1. 1. 2021 v 18 hodin velkým ohňostrojem na hřišti
a přáním, aby byl pro nás lepší, radostnější a umožnil nám setkávání na společných
akcích, jak jsme byli zvyklí. Věřím, že se nám to společně povede.
Vladimír Netík, starosta obce
Hlášení rozhlasu.cz – služba pro občany

Od letošního února byla v obci zřízena aplikace Hlášení rozhlasu.cz, která má aktuálně má
přes 60 uživatelů.
Veškeré důležité dění v Obci se do aplikace zapisuje. Tato zpráva se potom propisuje na
webové stránky www.odrepsy.cz do rubriky Hlášení rozhlasu, dále na Facebook obce
a rozesílá se uživatelům do e-mailových schránek nebo do stažené aplikace v chytrých
telefonech a kdo e-mail nemá, chodí mu SMS. SMS zprávou jsou zasílány pouze důležité
zprávy a jejich zasílání lze domluvit na Obecním úřadě.
Kdo z občanů má o tuto aplikaci zájem a není si jistý s její instalací do svého chytrého
telefonu, nechť se dostaví na Obecní úřad a rádi mu se zprovozněním aplikace
pomůžeme.

Odečty vodoměrů, faktury a poplatky v roce 2021
Na konci roku 2020 proběhne dálkový odečet vodoměrů a první týden v roce 2021 Vám
bude do poštovní schránky doručena faktura za vodovod. Faktura bude mít splatnost
14 dní. Faktury bude možné hradit spolu s poplatky za komunální odpad a psa.
Poplatky za komunální odpad a psa, bude možné hradit od 4. 1. 2021, nejpozději do
31. 3. 2021. Po tomto datu nebude svozová firma vyvážet popelnice, které nebudou
opatřeny novou svozovou známkou pro rok 2021.
S ohledem na probíhající pandemii a pokles příjmů v rodinách, je možné si na Obecním
úřadě individuálně domluvit splátky s paní účetní.
To znamená, že rodina, která má zaplatit 3.000 Kč a byl by to pro ni velký jednorázový
výdaj, může např. uhradit po dobu 3 měsíců částku 1.000 Kč. Svozová známka bude
vydána již při první splátce. V případě, že částka nebude uhrazena celá, bude známka po
31. 3. 2021 z popelnice sejmuta.
Poplatky za komunální odpad a psa zůstávají stejné jako v loňském roce tj. 750 Kč na
osobu nebo nemovitost a 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého dalšího psa.
Známky na psa si může majitel vyžádat při úhradě poplatku.
Plastové popelnice jsou v prodeji na Obecním úřadě za cenu 800 Kč.
Platby nelze na pokladně OÚ hradit kartou, pouze v hotovosti.
Vodné v roce 2021 bude činit 52 Kč s DPH.
První odečet vodoměrů v roce 2021 proběhne na konci měsíce června, následně budou
v prvním týdnu měsíce června do poštovních schránek opět doručeny faktury. V těchto
fakturách bude započítán roční poplatek 200 Kč, vyplývající ze smlouvy o odběru vody.
Druhý odečet vodoměrů proběhne opět na konci roku 2021 a faktury budou počátkem
roku 2022.
Zálohy na vodné
Každý z odběratelů vody má možnost si hradit v průběhu roku zálohy. Jeden způsob je
přijít zaplatit zálohu na pokladnu Obecního úřadu a druhý je nastavením trvalého příkazu
na číslo účtu 107-9386770227/0100 a variabilní symbol je číslo popisné. Zálohy jsou
zúčtovány 2x za rok vždy v pololetí.
Firma Vodovody a Kanalizace Nymburk, nemá s vodovodem v Odřepsích nic společného.
Vodovod je v majetku Obce, tudíž jeho provoz a agendy spojené s vodovodem řeší pouze
Obec, nikoliv firma VaK Nymburk.
Rozbory vody jsou prováděny 4x ročně a jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo na webu
obce https://www.odrepsy.cz/vodovod/rozbor-vody/

Školní spádovost
Pro obec Odřepsy je zajištěna školní spádovost v Libici nad Cidlinou. Děti předškolní
a školní, zde mají zajištěno vzdělávání. Samozřejmě toto rodiče nenutí dávat děti do
školních zařízení pouze do Libice nad Cidlinou. Školu pro své dítě si mohou vybrat, dle
svého uvážení, ale v jiných školních zařízeních není brán zřetel na školní spádovost.

Služby poskytované na Obecním úřadě
Legalizace a vidimace – ověření podpisů a listin
Veškeré výpisy z Czech Pointu – výpis z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, konverze
listin z listinné do elektronické podoby a opačně
Služby jsou popsány na https://www.czechpoint.cz

Důležitá telefonní čísla a kontakty
Webové stránky www.odrepsy.cz
E-mailová adresa: obec.odrepsy@tiscali.cz
Telefonní čísla:
Vladimír Netík 603 511 096 – chod obce
Mgr. Jana Málková 739 025 091 – sociální problematika
Lucie Bauerová – 605 477 621 poplatky, účetní a fakturační problémy a dotazy
Vinduška Václav – 606 952 849 poruchy kanalizace
Předpokládaný plán akcí pořádaných obcí na rok 2021
Akce se v souvislosti s pandemií mohou měnit nebo rušit. Pokud bude situace příznivá,
pokusíme se termíny dodržet
20. 2.
Maškarní pro děti
19. 3.
Obecní ples
24. 4.
Vítání občánků – bude doručena pozvánka
30. 4.
Čarodějnice
8. 5.
Setkání seniorů
12. 6.
Chyť a pusť
31. 7.
Letní zábava
28. 8.
Ukončení prázdnin
28. 11.
Rozsvícení vánočního stromu

Likvidace odpadů
V Odřepsích jsou vytvořena 3 sběrná hnízda (u hřiště, u hasičárny a v ulici „Na Kopečku“)
na tříděný odpad, kde je možné likvidovat plast, papír, sklo, kov a textil.
Svozy tříděného odpadu
Plast se vyváží každý týden ve čtvrtek, papír 1x za 14 dní v pátek, sklo 1x měsíčně,
kov 1x za 3 měsíce a textil 1x měsíčně. Pokud je kontejner na textil plný a nelze balík
s oblečením vhodit dovnitř, prosím nepokládejte ho vedle kontejneru, když zaprší dojde
k znehodnocení textilu a skončí v komunálním odpadu. V případě, že je kontejner plný, je
další nejbližší kontejner na benzínové pumpě Šafránek a je plně k dispozici. Do kontejneru
na textil patří pouze čisté a použitelné oblečení a obuv.
Sběr jedlých olejů a tuků
Oleje z kuchyní se v Odřepsích sbíraly do červených popelnic, které byly umístěny ve
sběrných hnízdech. Bohužel se nám rozmohl nešvar a do těchto popelnic byl dáván
i ostatní odpad. Následná likvidace olejů a přebírání odpadků, již z hygienického hlediska
nebylo možné a popelnice byly tedy staženy. Jedna červená popelnice na olej zůstala
k dispozici u Obecního úřadu u vývěsky. Zde se olej může i nadále odevzdávat do
plastových průhledných lahví a maximálních objemu 1,5l (hlavně ne skleněné láhve). Další
možnost odevzdání olejů je umístění výše zmíněné láhve na popelnici s komunálním
odpadem a svozová firma tento olej odveze. Zde je opravdu nutné, aby láhev měla
maximální objem 1,5l a byla plná (z důvodu kapacity svozového vozu).
Likvidace trávy a zbytků rostlinného původu je možná v kompostárně u hasičárny.
Větve a dřevitý odpad se odevzdává na hromadu „Čarodějnice“ za hřiště, NEPATŘÍ DO
KOMPOSTÁRNY!
Svoz komunálního odpadu
V období 1. 11.-31. 3. probíhá svoz každý týden a 1. 4.-31. 10. probíhá svoz 1x za 14 dní.
Stavební odpad a AZBEST
Sběr v obci neprobíhá a každý občan je povinen si jeho likvidaci zařídit na své náklady.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Probíhá v obci 2x do roka, vždy na jaře a na podzim, termín těchto svozů je dopředu
avizován ve vývěsce OÚ, na webu a v rozhlase.
Pokud si někdo není jistý s likvidací odpadu, zavolejte raději na výše uvedené kontakty
Obecního úřadu. Lepší je se optat, než potom odpad nakládat znovu, převážet
a přidělávat si práci.

Milí čtenáři,
letošní zvláštní rok se dotknul mnoha oblastí života, knihoven nevyjímaje. Bohužel i my
jsme byli nuceni v tomto roce naši knihovnu 2x zavřít. V příštím roce doufejme, už vše
bude lepší a zavírání se nám vyhne anebo jen na krátkou dobu.
Pro příští rok chceme dát, s pomocí OÚ, knihovně nový kabát. Je plánovaná výmalba,
oprava stropu, pořízení nových polic na knihy a samozřejmě obnova knihovního fondu.
Postupně vyřazuji knihy, o které již velmi dlouho není zájem a doplňuji je knihami novými,
které byly knihovně darovány. I do budoucna budu ráda za jakékoliv knihy, ale jen nové.
Nejvíce romány, detektivky, encyklopedie, pohádky, knihy pro mladé a povinná četba.
Pokud máte tip na knihu, která by v naší knihovně našla své místo, budu za něj ráda.
V případě, že by opět došlo k dalšímu zavírání knihoven, je možné si výpůjčku knih
domluvit po telefonu každou středu od 18 do 20 hodin na tel. čísle 733 720 855.
Domluvíme se na výpůjčce a na předání. Takto je možné si domluvit výpůjčku
s donesením domů i mimo zavření knihovny pro covid.
Přeji Vám klidné svátky a ať je ten příští rok zase normální .
Podoláková Michaela - knihovnice

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
2021
Obec Odřepsy Vás zve na Novoroční ohňostroj,
který se bude konat
1. 1. 2021 od 18.00h
na fotbalovém hřišti
Těšíme se na Vaši účast

