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Vážení spoluobčané,
polovina roku 2015 je za námi a s ní se chýlí ke konci i
stavba splaškové kanalizace v Obědovicích. Hlavní stokové
řády jsou položeny na všech místech podle projektové
dokumentace, práce na přípojkách a odbočkách k jednotlivým
odběrným místům finišují. V plném proudu jsou i práce na
opravách vrchních komunikací, pod nimiž je veden kanalizační
řád.
Právě s opravou komunikací jsme zaznamenali časté
stížnosti na zvolený postup a časování činností. Především
v úvodu prací docházelo ke špatné komunikaci
subdodavatelské firmy jak směrem k občanům, tak i k obci – to
způsobilo mnoho problémů, které lze zpětně řešit jen velmi
omezeně. V souvislosti s těmito případy všem děkuji za
trpělivost.
Mnozí z vás si svoje nemovitosti do nové kanalizace již
připojili nebo se na tuto činnost připravují. Z vlastní zkušenosti
vím, že přepojit kanalizaci z původní dešťové na novou
splaškovou nemusí být úplně jednoduchá záležitost zvláště
v případech, kde poloha původních septiků, žump a domácích
čistíren je ve větší vzdálenosti od revizních šachet. Po krátké
zkušenosti s přepojenou přípojkou však mohu říci, že to stojí za
to. Najednou tak odpadá Nerudovská otázka „Kam s ním?“.
Prostě to odteče. A odteče to tam, kam má, a bez starostí.
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Krátce

Probíhají opravy, nastavení a
doplnění veřejného rozhlasu,
případné problémy nám prosím
nahlaste.
Upozorňujeme, že všechna
hlášení jsou dostupná také na
našich obecních webových
stránkách www.obedovice.cz .

Centrální čistírna odpadních vod v Obědovicích zahájila zkušební provoz
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Klasikovou otázkou se však musíme dále
zabývat na obecním úřadě. Centrální čistírna
odpadních vod je zprovozněna ve zkušebním
provozu a nyní je na nás, abychom ji dokázali
obsluhovat tak, aby hodnoty vypouštěných
přečištěných odpadních vod byly v souladu
s jejím provozním řádem. Obec v červnu tohoto
roku dostala povolení k provozování vlastního
systému splaškové kanalizace a ČOV a je
povinna udržovat tento systém funkční a
v souladu s platnou legislativou.
Obci
Obědovice
končí
povolení
k vypouštění odpadních vod do původní dešťové
kanalizace s koncem roku 2015 – od příštího
roku již nebude možné do staré dešťové
kanalizace vypouštět jinou vodu než dešťovou –
Co se rozhodovalo na veřej ném zasedání
zastupitelstva?

Veřejné zasedání 7. 5. 2015

naplánujte si tedy přepojení na novou kanalizaci
s ohledem na tyto skutečnosti.

Obec
Pro obec Obědovice připravujeme projekt
obnovy zeleně, v rámci něhož budou ve
vybraných oblastech intravilánu i extravilánu
obce zmapovány místa, která se budeme snažit
postupně zvelebovat z pohledu lepšího
životního prostředí a výsadby vhodných
přírodních kultur.
Petr Klapka

ukončení prázdnin 1000,- Kč a na obecní pouť
5000,- Kč

5) Dodatečně jsme schválili dotace z fondu
1) Schválila se příkazní smlouva s firmou Irena soudržnosti 9.273.962,88 Kč a z SFŽP
Kalousková - Kalvoda
545.527,22 Kč
2) Schválili jsme rozpočtové opatření č. 1.2015

6) Schválili jsme dotace z fondu soudržnosti
2.344.997,62 Kč a z SFŽP 137.941,03 Kč

3) Schválili jsme příspěvky na kulturní akce akce v knihovně 1000,- Kč, na čarodějnice 7) Schválili jsme představená rozpočtová
1000,- Kč a na dětský den a rybářské závody opatření č. 2/2015
3000,- Kč.
8) Schválili jsme možnost pronájmu obecní
4) Proběhla bouřlivá diskuse k záměru obce techniky za cenu 300,- Kč / hodinu
prodat část obecního pozemku č. 266 pro
stavbu RD
9) Schválili jsme možnost pronájmu velkého
stanu, půjčovné 300,- Kč / hodinu

Veřejné zasedání 26.5.2015

1) Schválili jsme výsledek hospodaření obce za
období 1.1.2014 – 31.12. 2014
2) Schválili jsme závěrečný účet hospodaření
obce za rok 2014
3) Schválili jsme učetní uzávěrku obce za rok
2014
4) Schválili jsme příspěvek na sportovní den a

Zprávy z obecního hostince

10) Schválili jsme zřízení věcného břemene na
zřízení a provozování distribuční soustavy na
pozemcích p.č. 216/1, 216/2 a 212/6 v k.ú.
Obědovice
11) Proběhla diskuze k atrakcím na chystanou
pouť, seznámení s harmonogramem postupu
prací při výstavbě ČOV a kanalizace, seznámení
s postupem ohledně záměru prodeje části
obecního pozemku

začátku školních prázdnin.
Doufáme, že nám naši současní návštěvníci
Od dubna letošního roku celotýdenně zachovají přízeň a že se do budoucna okruh
provozujeme obecní hostinec U Vavřince.
našich hostů ještě rozšíří. Přejeme všem
Chtěli bychom tímto poděkovat vedení obce za občanům Obědovic příjemné prožití léta a
dosavadní součinnost při zahájení jeho provozu dětem krásné prázdniny!
a také za spolupráci při realizaci akcí
pořádaných obecním úřadem pro místní
Kolektiv obecního hostince U Vavřince
občany, ať už to byly oslava čarodějnic, dětský
den, rybářské závody a sportovní den na
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Pálení čarodějnic

Poslední
den
v
dubnu
došlo
k ohlášenému sletu všech čarodějnic a čarodějů
na přistávací ploše před hostincem U Vavřince.
Nejprve jsme si v sále vyrobili čarodějný
náhrdelník a masky. Následoval slalom na
koštěti k hodné čarodějnici, která si na jednu
noc postavila chýši na Vavřínku. Jelikož se
jednalo o opravdu hodnou čarodějku, každého,
kdo ji daroval kytičku, odměnila svítícím
náramkem. Společně jsme pak oblékli a nalíčili
čarodějnici, aby vypadala při slavnostním
upalování co nejlépe!

dvě největší čarodějnice ze vsi
Adéla Pozlerová a Božena Stejskalová

Čarodějná chýše

Dětské rybářské závody
V polovině května se na místním rybníku
Lednice uskutečnily dětské rybářské závody.
Celkem se účastnilo 18 dětí. Aby bylo
vyhodnocení spravedlivé, byly rozděleny do
dvou kategorií, na rybáře „samochytače“ a na
rybáře, jimž pomáhali dospělí. Pro rybáře byl
připraven balíček šrotu na zakrmení a pro ty, co

Výroba čarodějných propriet

Vlastní upálení přinesené čarodějnice

nestihli nakopat, byly k dispozici i žížaly.
Začátek byl odpískán v 8 hodin a po
krátké přestávce na občerstvení se chytalo až
do samotného poledne. V kategorii rybářů bez
pomoci se na 1. místě umístil Josef Kašpar, na 2.
místě to byly dva úspěšní lovci, Martin Kukla a
Lukáš Klapka. Na 3. místo se prochytal Daniel
Kutík. V kategorii s asistencí dospělých se na 1.
místě umístila Nikola Ortová, na 2. místě Tonda
Erben a Adriana Stejskalová na 3. místě.
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Dětský den jsme začali plánovat již od
dubna, kdy jsme se rozhodli, že tuto akci pro
děti spojíme s Dětskými rybářskými závody a
společně si s rybáři vypomůžeme při organizaci.
Jako vždy bylo velkou neznámou počasí a
postup hokejistů na MS v Praze. Samozřejmě
jsme postoupili do semifinále ☹, které se hrálo
16. 5. od 15:15 hod, tudíž probíhalo paralelně
s programem Dětského dne. Po telefonátu
bramboroplackového velmistra Viktora, který se
ptal, co tam bude sám dělat, když budou
všichni v hospodě, jsem slíbila oslovit místní
borce, kteří zajistili obědovickým fanouškům Soutěžící jsou připraveni
sledování hokeje na návsi pod lipami (ostatně
v minulosti jsme takto hokej sledovali již
několikrát).
lodičkách po Lednici.
Již každoročním zpestřením jsou
Viktorovy bramborové placky, které si i letos
každý chválil. Nebyl by to Viktor, kdyby
nevytáhl další eso z rukávu! Tím esem
samozřejmě myslím jeho šikovnou dceru Gitu,
která malovala jednu tvářičku za druhou. Velký
dík Viktorovi, jeho pomocnicím a Gitě!
Závěrem
bych
ráda
poděkovala
maminkám, které pomáhaly s přípravami a
samozřejmě i všem dobrovolníkům, kteří
asistovali u jednotlivých disciplín.
Krásné léto,
Adéla Pozlerová

Sledování hokejového zápasu

Zpět k programu. Letos jsme připravili
celkem 12 disciplín, které se nesly v duchu
rybářském. Po odevzdání soutěžních kartiček
jsme vyhlásili vítěze ve dvou kategoriích. Mladší
děti: 1.místo – Tonda Erben, 2. místo – Vaneska
Krejčová, 3.místo – Sven Šefr; starší děti:
1.místo – Alex, 2.místo – Dominik Svoboda,
3.místo – Tomáš Klapka. Protože není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se, odměnili jsme všechny
soutěžící medailí. Na závěr programu si děti
zaskákaly v pytlích, rovněž nesmím zapomenout
na vodní bomby, které přilákaly především Předávání cen
kluky. Lákavou atrakcí se staly i projížďky na
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Rybářské závody pro dospělé

Po úspěšných rybářských závodech pro
děti, uspořádali místní rybáři ze spolku
Vavřinec, který pod tímto názvem začal z jara
tohoto roku svojí činnost na místním rybníku,
závody i pro dospělé. Přihlásilo se celkem 26
rybářů, z nichž převážná část vytáhla i nějakou
tu rybu. Mezi zajímavé úlovky jistě patří jeseter
a mezi nejčastější se zařadil karas.
Nejúspěšnější byl Martin Černohlávek,
který nachytal 203 centimetrů a umístil se tak
na prvním místě. Na druhé místo musel Josef
Shertler nachytat 135 centimetrů. Na třetím
místě se umístila Šárka Jadrná, která ulovila
Růžové selátko pro nejúspěšnější rybářku

Šťastní výherci rybářského klání

Sportovní den
Koncem školního roku uspořádalo
zastupitelstvo obce ve spolupráci s ženami z
Obědovic sportovní den pro malé i velké.
Protože se podařilo obnovit antukový kurt do
soboty 27.6. (viz. samostatný článek na
následující stránce), mohly být pořádány hry i
na něm. A tak zatímco malé děti závodily na
šlapadlech a kolech na trase, na níž museli
prezentovat nejen svou rychlost, ale i zručnost,
mládež se pustila do lítých soubojů ve vybíjené
a v malé kopané. Byla zde také připravena
improvizovaná jamka na golf, basketbalový koš
pro malé, brána na trénink penalt a další
aktivity.
Vše se odehrávalo převážně v
přátelském duchu až do chvíle, kdy přítomní
dospěláci vytvořili vlastní tým a vyzvali děti k
souboji ve vybíjené. Tam už šlo o prestiž a po
první hře, kterou dospělí janě prohráli, se
naplánovala odveta. Doplnění tekutin u většiny
družstva možná způsobilo zpřesnění mušky a
možná i díky vyjasnění pravidel se podařilo
dospělým vyhrát následující hru. A tak je čekala
rozhodující bitva, která měla určit vítěze. Ta již
byla značně vyhecovaná a bylo znát, že není
přítomen hlavní rozhodčí, který byl na kurtu,
zapojený do hry. Vítězství pro dospělé pak mělo

celkem 126 centimetrů. Pro první tři výherce
byly připraveny zajímavé ceny jako kýta, sud
piva a láhev kvalitní whisky. Cenami byli
odměněni rybáři až do devátého místa. Pro
nejúspěšnější rybářku byla připravena speciální
cena – malé, růžovoučké selátko na vodítku,
takže živé. Po vyhlášení vítězů se v pohodové
náladě sedělo až do ranních hodin nad
grilovanou kýtou. Vzhledem k tomu že se obě
rybářské akce vydařily, rádi bychom poděkovali
všem, kdo pomohli s organizací, nebo přispěli
cenou pro výherce. V neposlední řadě patří dík i
Zdeňkovi a Milošovi, kteří zajišťovali občerstvení
a především pitný režim na obou akcích.
pro některé hořkou příchuť kvůli nedodržování
pravidel, ale z mého možná zaujatého pohledu
to onu bitvu nerozhodlo. Snad se to i tak všem
líbilo.
Následovala ještě bitva v kopané, kdy se
na malém plácku branku posunuly o kousek dál,
a pak nastala nekontrolovaná bitva o kulatý
nesmysl. Alespoň to tak muselo pro
nezúčastněného pozorovatele vypadat. Obrana
fungovala na obou stranách a tak to značnou
dobu bylo bez gólu. Pak hlavní sudí rozhodl, že
se hraje do prvního vstřeleného gólu. Ten se
nakonec podařilo vsítit do branky parádním
skluzem
režisérovi
divadelního
spolku
Obědovice a tak dospěláci brali další vítězství.
Nakonec se uspořádal souboj pohlaví v
přetahované, kde na každé straně pomáhal, kdo
mohl, bez rozdílu věku, a vlastně není jasné,
kdo vyhrál. Na trávě se ocitly oba týmy. Po
tomto vysilujícím souboji jsme se přesunuli na
náves pod lípy k opékání buřtů. Na závěr ještě
velké děti připravily šipkovanou pro malé děti.
Věříme, že se sportovní den všem
zúčastněným líbil, a těšíme se na další akci.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
za pomoc s přípravou i s organizací přímo na
místě, bez pomocných rukou se takové
odpoledne zvládnout nedá.

Petr Šindelář
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Renovace hřiště a provoz dětských
atrakcí
Již delší dobu se několik nadšenců
snažilo o obnovu antukového hřiště. Možnost jít
si zahrát nohejbal, volejbal nebo třeba líný tenis
přímo v obci je lákala. Z dřívejších vyprávění i
her v době jejich začátků v Obědovicích věděli,
že potenciál zde je, jen ho chce využít.
Letos na jaře jsme se v novém zastupitelstvu
domluvili, že rekonstrukci dokončíme. Domluvili
jsme podmínky možného provozu hřiště, znovu
vyvěsili provozní řád a začali shánět materiál i
lidi.
Za vydatné pomoci techniky a hlavně
fyzické námahy Obědováků se podařilo přivézt
novou antuku, starou strhnout a kompletně
přesát, na ní překatrovat novou a postupným
válcováváním, kropením a dalším válcováním se
podařilo vrstvu antuky zhutnit tak, že se na ní
již dá hrát. Rozměry hřiště jsou vyznačeny v
rozích a v místech značení podávací čáry a
trojky pro volejbal a pro nohejbal. Na
plnohodnotný kurt pro tenis je hřiště bohužel
krátké a i díky chybějícímu oplocení je
rozumnější vzít rakety a míčky na líný tenis.
Na hřiště je povolen vstup pouze ve
vhodné obuvi, je zakázána jízda na kole apod.,
viz. připojený "Provozní řád" na následující
stránce.
V přístřešku u hřiště je lajnovačka, vápno, síť,
koště i dřevěné hrablo. Míče na hru si musíte
nosit vlastní.
Po skončení hry celý kurt určitě zaměťte,
pokud dojde k velkému narušení povrchu,
srovnejte dané místo dřevěným hrablem.
Všechno nářadí vraťte zpět do přístřešku. Pokud
hřiště není vyschlé, je možné jej uválcovat, ale
pozor, aby se nelepila antuka na válec! Zatím
není vyřešená voda a budeme se snažit sami
udržet hřiště alespoň v použitelném stavu.
Aktuálně je v jednání možnost zbudování
přípojného místa pro hadice pro širokou
veřejnost tak, aby mohl každý kdo přijde zkropit
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Řádně prolitá antuka

antuku před hrou i mezi sety. Zámek od
přístřešku byl vyměněn, informace o klíčích
získáte u mne, jakožto správce hřiště – Petr
Šindelář – 728 420 122.
Zároveň s obnovou hřišť byly vyměněny
sítě v brankách na fotbal/hokej. Ještě zvažujeme
natření konstrukcí branek, proto je zatím síť
přidělána zdrhovadly a nikoliv provazem. Ale
svému účelu slouží už teď.
Během
výstavby
hlavního
řádu
kanalizace došlo k znepřístupnění některých
atrakcí dětského hřiště. Jedná se o klasické
houpačky a o prolézačky-houpačky na dřevěné
konstrukci. Aktuálně je vstup na tyto atrakce
zakázán, ale připravujeme jejich přesun za
obecní hospodu, kde již některé atrakce jsou.
Kolotoč a skluzavka zůstanou na svém místě
minimálně do doby jejich životnosti.
Prosíme
o
důsledné
dodržování
provozního řádu, zvláště provozních hodin, a o
ukončení hry nejpozději o půl deváté.
Mnoho sportovních zážitků vám přejí
všichni, kteří se na obnově podíleli.
správce hřiště Petr Šindelář

Meteorologické okénko

20mm, květen 44 mm,
červen 44 mm.
Probíhající měsíc červenec je velmi teplý a
Rok 2014 skončil několika mrazy kolem suchý. Nedostek vody se jeví na všech
-10 C, celá zima 2015 byla mírná, sníh neměl rostlinách, úrodě i vodních zdrojích.Počasí v
trvání, bylo ho málo.
našem okolí bylo bez vichrů a průtrží.
Dešťové srážky za prosinec 41mm, leden
P. Zikmund
53mm, únor 7mm, březen 59mm, duben

Obědovice očima kluka z Prahy

Zrovna jsem strávil měsíc u babičky a
dědy v Obědovicích a řeknu vám, oproti Praze je
tu ráj. Je super, že se tu nově zprovoznilo hřiště,
kde se dá hrát volejbal a nohejbal, ale je škoda,
že tam nechodí víc dětí, když se tak pěkně
udržuje. Léto je taky super čas, kdy se dá

vyrazit na kolo, ale vesnice byla celý červenec
rozkopaná, takže se muselo jezdit mimo. Proto
je dobré, že jsou Obědovice tak blízko památek
jako je Kuks a další, na které se dá na kole
dojet. Nezapomeňte v srpnu přijít na divadlo
obědovického spolku s názvem Domácí
zabíjačka. (To mě sem donutil napsat táta.)

Vojtěch Novák
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PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU
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1. Vstup na dětské atrakce pouze pro děti do 10 let.
2. Ve sportovním areálu platí zákaz kouření.
3. Děti předškolního věku mohou užívat hřiště a atrakce pouze za doprovodu dospělé osoby!
4. Použití atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy neručíme!
5. V celém prostoru sportovního areálu je přísně ZAKÁZÁNO:
 jízda na kole přes všechny povrchy kolem atrakcí a sportovního areálu (trávníky, antuka, oblázky apod.)
 vjezd motorovými vozidly na tyto povrchy
 poškozovat zařízení a vybavení sportovního areálu
 znečišťovat všechny části dětského hřiště, sportovního areálu a zeleň.
 házet oblázky na těleso dětské skluzavky nebo jiné části a zařízení dětského hřiště
 konzumovat alkohol a užívat omamné látky
6. Jízdní kola je třeba odkládat na určené místo.
7. Uživatelé dětského hřiště a sportovního areálu jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu, dodržovat
pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
8. Po skončení her na sportovním areálu je třeba povrch urovnat, použité náčiní uložit zpět do dřevěného domku a ten uzavřít.
9. Za úmyslné poškození dětských atrakcí a sportoviště nebo jeho částí a škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu
nesou odpovědnost v plné výši rodiče dětí.
PROVOZNÍ DOBA SPORTOVNÍHO AREÁLU

denně 8:00 – 20:30

 mimo uvedené hodiny je vstup na dětské atrakce a sportovní areál povolen pouze po předchozím projednání se starostou
nebo místostarostou obce
D ŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA
739 535 950 – Petr Klapka, starosta
776 287 729 – David Kulda, místostarosta
155 .................... Zdravotnická záchranná služba ČR
150 .................... Hasiči ČR
158 .................... Policie ČR

0bědovičtí divadelníci připravují
novou premiéru

Letošní pouť v Obědovicích se zcela
ponese v zabíjačkovém duchu. Jestli se vám už
teď sbíhají sliny, asi vás trochu zklamu, protože
hody sice budou, ale spíš kulturní. Na 14. a 15.
srpna si pro vás obědovický divadelní spolek
připravil premiéru divadelní hry, která se
jmenuje stejně jako oblíbená aktivita všech
náruživých masožroutů, tedy právě Domácí
zabíjačka. Pokud jste zapřísáhlí vegetariáni,
ochránci zvířat nebo omdléváte při pohledu na
krev, nebojte se. Můžu vám zaručit, že během
ani jedné z premiér nezemře žádné zvíře.
Ohrožení na životě budou spíš diváci, ale komu
by se nechtělo umřít smíchy… Náš nový kus je
totiž komedie, ostatně jak je naším dobrým
zvykem, protože tragédií se kolem nás
vyskytuje až nezdravě mnoho.
Abych vás trochu navnadil, prozradím
něco málo z děje. Hlavními hrdiny příběhu jsou
manželé Lakotovi, kteří mají dceru na vdávání a
právě pro ni malují růžovou budoucnost
v manželském sňatku se sousedem řezníkem.
Jenže jejich Hanička miluje pana učitele, který je

728 420 122 – Petr Šindelář, správce

romantický, něžný, vzdělaný, ale zároveň velice
chudý, což je pro Lakotovy nepřekonatelná
překážka. Tu se kantor rozhodne překonat
s pomocí rafinované lsti, do níž neváhá zapojit
svou tetu. Jenže obvykle platí, že když někdo
někomu jinému vykope jámu, nakonec do ní
spadne sám. Nejen ten pád bude stát za to,
protože ač je hra zasazená na český venkov,
objeví se v ní dvě prostitutky až z Prahy, jedna
teta až z Ameriky a dokonce také jedna
Indiánka. A nakonec i na tu zabíjačku dojde…
Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, ještě
zuřivě zkoušíme a stříháme metr, s obavami
abychom to do premiéry stihli. Herci jsou
odhodlaní nasadit svou důstojnost, herečky zase
svá sošná těla, a jestli představení bude aspoň z
poloviny tak zábavné, jak zábavné jsou zkoušky,
prožijí diváci buď nezapomenutelný večer
(pátek 14. srpna od 19:00), nebo
nezapomenutelné odpoledne (sobota 15. srpna
od 14:00).
Přijďte nás proto podpořit do přírodního
amfiteátru na obědovické návsi. Určitě se skvěle
pobavíte. A s prázdnými žaludky taky nakonec
domů nepůjdete.
Pavel Novák, režisér DS Obědovice
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DIVADELNÍ SPOLEK OBĚDOVICE
uvádí komedii

DOMÁCÍ ZABÍJAČKA

V OBĚDOVICÍCH "POD LIPAMI"
Pátek 14.8. od 19:00
Sobota 15.8. od 14:00

V sobotu 15.8. večer od 20:00 budeme pokračovat tradiční
pouťovou zábavou v hostinci "U Vavřince"
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
Tiskovina registrována na MK ČR E 21 990
Uzávěrka příštího čísla 1 5. 9. 201 5
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz

