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Vážení spoluobčané,
Jeden z největších projektů v historii obce je pomalu za
námi. Stroje odjely a většina věcí se vrací do běžného provozu.
Až na mnoho nových poklopů v komunikacích již téměř není
znát, že tu probíhala rozsáhlá stavba. Víme, že zbývá mnoho
dokončovacích prací, kterými se zabýváme. Další informace
o kanalizaci jsou na dalších stránkách tohoto čísla.
V rámci spolupráce s Mikroregionem Urbanická brázda
připravujeme projekt na obnovení a rekultivaci zeleně
v některých lokalitách katastru obce Obědovice. Snažíme se,
aby na místech, kde nic neroste, vznikl kus pěkného prostředí,
který bude vhodně doplňovat okolní krajinu. Vše se musí citlivě
naprojektovat a projednat s vlastníky nebo pronajímateli
pozemků, aby nebyl nikdo omezen ve svých záměrech. Věřím,
že s prvními návrhy vás budeme moci seznámit s koncem roku.
V rámci realizace veřejných staveb definovaných
v komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) se začínají
projektovat první z nich. Těšme se, že snad brzy vzniknou
zpevněné cesty v oblastech „Kozák“, „Pořadová“, „Vinice“ a
„Za Humny“. Realizace prioritní stavby KPÚ - poldru, se trochu
zdržela v projektové fázi a s přípravnými pracemi se začne
pravděpodobně až v roce 2017.
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Krátce

Předávání kanalizace a ČOV
finišuje, zbývá osadit mostky
novým trubkovým zábradlím,
provést terénní úpravy a vyrobit
ceduli o zdrojích financování.
V hostinci "U Vavřince" probíhají
pravidelně šipkové turnaje,
přijďte se podívat a nasát
zajímavou atmosféru.

Vše dobré přeje Petr Klapka, starosta.

Záběr z divadelního představení Domácí zabíjačka.
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Nebylo to snadné

Výstavba kanalizace začala navážením
velké techniky do naší obce koncem listopadu
2014. V tu dobu jsme ještě neměli představu
o tom, co se bude v obci dít. Vzhledem k tomu,
že se jedná o gravitační kanalizaci, výkopy
v některých lokalitách přesahovaly hloubku 4
metrů. Výhody gravitační kanalizace, která má
na celé své stoce pouze jedno čerpadlo,
oceníme zejména v podobě provozních a
servisních nákladů.
Výstavba kanalizace a ČOV s sebou
nesla i několik nepříjemných překvapení, které
bylo nutno vyřešit. S pohybem těžkých strojů
souvisí i rekonstrukce tří mostků, které se díky
působení vlivů stavby musely nakonec Mostek k ČOV
rekonstruovat. Jedná se o mostek „u Rohlíků“ na
příjezdu do obce, mostek „u Metelků“ směrem na Káranice a mostek „u Kutíků“ na cestě
k nové čistírně odpadních vod. Rekonstrukce
prvních dvou mostků s sebou nesla nemalá
omezení, která dočasně omezila průjezd obcí.
Konstrukční a kapacitní provedení všech mostků
odpovídá
dnešním
standardům,
proto
předpokládáme, že nám budou sloužit po
několik generací, stejně jako nová kanalizace.
Pro zajímavost uvádíme několik čísel.
Stoky kanalizace jsou dlouhé asi 4,5 kilometru,
průměrnou hloubku výkopu můžeme odhadnout
na 3,5 metru a šířka výkopu se pohybovala
okolo 1 metru. Vynásobením dostaneme
hodnotu 15 750 m3. Pokud z fyzikálních tabulek
víme, že 1 m3 jílové zeminy váží cca 2000 kg,
dostaneme se k opravdu vysokému číslu.
Takové množství zeminy se muselo vykopat a
odvézt. Stejné množství se muselo ve správné
skladbě navézt zpět a patřičně zhutnit.
Mostek na Káranice
Dovedete si tak velkou hromadu představit?
Co se rozhodovalo na veřej ném zasedání
zastupitelstva?

Veřejné zasedání 14. 8. 2015

6) Schválili jsme zřízení věcného břemene na
zřízení a provozování distribuční soustavy na
pozemcích p.č. 134 v k.ú. Obědovice.

1) Schválili jsme uzavření smlouvy o půjčce 7) Schválili jsme uzavření dodatku č.1 ke
mezi obcí Obědovice a Stavokou Kosice a.s. ve smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání
výši 1.500.000, Kč.
ze dne 31.3.2015 s Milošem Szücem s cílem
navýšení záloh na odběr energií na 5000,Kč.
2) Pověřili jsme starostu k případnému uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu 8) Schválili jsme dodatek č.1 ke smlouvě
„Kanalizace a ČOV Obědovice“ za účelem o nájmu nebytového prostoru ze dne
prodloužení ukončení doby plnění díla.
1.8.2014 s cílem prodloužení doby pronájmu do
29.2.2016.
3) Schválili jsme příjem dotace z fondu
soudržnosti 2.105.007,97 Kč a z SFŽP 9) Proběhla diskuse s jediným zástupcem
123.823,99 Kč na „Kanalizaci a ČOV veřejnosti, panem Zdenkem Pavlíčkem starším,
Obědovice“.
týkající se nákladů na elektřinu a energie
v polydomě, dění kolem Lednice a rybářského
4) Schválili jsme
představená rozpočtová spolku a také k provozu a umístění dětského
opatření č. 3/2015.
hřiště a sportovního areálu
5) Schválili jsme kompetence
k provádění rozpočtových změn.

starosty
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Domácí zabíjačka se povedla.
I bez jitrnic.

Dva roky trvalo, než jsme vykrmili to
imaginární prase, které jsme pak společně
naporcovali a naservírovali divákům na
premiéře Domácí zabíjačky. Když zazněla
poslední replika hry a my jsme přešlapovali na
scéně a čekali, co přijde, byl to neuvěřitelně
slastný pocit, který stojí za to aspoň jednou
v životě zažít. V tu chvíli nikdo z nás nemyslel
na to, že jsme tu dlouhou dobu naplněnou
vymýšlením, psaním, přepisováním, zkoušením
a dalšími pracemi mohli strávit úplně jinak,
možná příjemněji.
V rozhovorech
s profesionálními
divadelními herci často čtete, že mezi nimi a
diváky proudila energie. Neuměl jsem si to
představit až do toho pátečního premiérového
večera, kdy mezi námi a vámi najednou začala
téct. Stalo se to už někde kolem třetí věty a až
do konce tohle proudění neustalo. Všichni herci
jsme se shodli na tom, že pro takové publikum
by i dřevák zahrál jako Vladimír Menšík. Tím
bych vám chtěl poděkovat za to, že jste
tam s námi byli a pomohli nám k výkonu, se
kterým jsem byl opravdu hodně spokojený.
A když už jsem u toho děkování, chtěl bych
vzdát hold těm, kteří nám pro oba premiérové
dny pomohli vytvořit zázemí, ať už
prostřednictvím sponzorského daru nebo tím, že
když šli kolem, sundali z valníku pár laviček.
Příval kladných ohlasů pomalu utichá a
místo něj čím dál častěji dostávám otázku, kdy
budeme hrát příště. V tuhle chvíli máme
potvrzené představení v Nechanicích (v neděli
18. 10. od 17:00 v KD Nechanice) a v obci
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Chlum (v sobotu 7. 11. od 18:00 v obecní
hospodě). Ještě jedno možná přibude do konce
letošního roku, ale víc šancí nás vidět v Domácí
zabíjačce budete mít v roce 2016, během něhož
budeme reprízovat jako o život. A snad taky
vznikne nová hra. Musím využít toho, že ta
divácká energie ještě trochu proudí, a co nejdřív
se pustit do dalšího dobrodružství, jehož
výsledek uvidíte v létě roku 2017. Držte nám
palce, aby nám to dál psalo a tvořilo, aby se
nám vyhýbaly nemoci, a když už přijde nějaká
nečekaná životní událost, jako například svatba
nebo
těhotenství,
aby
její
termín
nekolidoval s premiérou.
Už se mi párkrát stalo, že když jsem
někomu řekl, že pocházím z Obědovic, opáčil, že
slyšel, že se tam hraje skvělé amatérské
divadlo. Jsem moc rád, že téhle úžasné vesnici
děláme takové jméno, a pevně věřím, že ho
budeme dělat dál.

Pavel Novák, režisér
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Připravujeme
Okurková sezóna skončila a nás čekají
tradiční podzimní a zimní akce. Drakiáda a
dlabání dýní proběhnou letos současně, a to
v sobotu 17. 10., tentokrát na louce za starým
obecním úřadem. Spojení těchto dvou akcí je
samozřejmě z důvodu možného stávkování
větru, bez kterého by nám draci jednoduše
nelétali, kromě těch s motorovým pohonem.☺
Na místě bude postaven stan a ve
spolupráci s hostincem U Vavřince bude možno
zakoupit občerstvení.
Další akcí je posvícení, které letos
oslavíme páteční taneční zábavou, která se
bude konat 13.11. v sále hostince U Vavřince.
K tanci a poslechu nám zahraje skupina Relax.
Na vánoční atmosféru se můžete přijít

naladit 29. 11., kdy nás čeká slavnostní
rozsvěcení vánočního stromečku. V hostinci
U Vavřince budete mít možnost zakoupit
sortiment soukromých prodejců jako je rakytník,
trdelník, medovina, řepný sirob atd. Připraven
bude další doprovodný program, který bude
rovněž pro děti ve formě výroby adventních
ozdob. Podrobnější informace ohledně programu
akce budou v pravý čas zveřejněny na plakátu.
Jelikož letošní mikulášská nadílka vychází
na sobotní podvečer 5.12., dostanou děti obecní
nadílku při obcházení domácností Mikulášem,
andělem a čerty a besídka se v neděli konat
nebude.
Jako poslední v roce je na řadě Silvestr,
který je opět v plánu, takže pokud ještě nemáte
jasnou představu, jak tento poslední den v roce
strávíte, počítejte se SILVESTREM U VAVŘINCE.

17.10. od 15 hod - Dlabání dýní a Drakiáda
13.11. od 20 hod - Posvícenská taneční zábava
29.11. od 15 hod - Tradiční advent a rozsvícení vánočního stromečku
31.12. od 20 hod - Silvestr U Vavřince

Zprávy z knihovny

Doležalovou s 43 perlami a Eliškou
Doležalovou s 32 perličkami. Blahopřejeme
Už známe vítěze soutěže LOVCI PEREL, všem účastníkům!
která probíhala v knihovně celý minulý školní
rok! Soutěže se zúčastnilo 17 dětí, které
Termíny připravovaných akcí:
správně vyplnily a odevzdaly celkem 226
hracích karet o přečtených knihách. Za každou
úterý 3.11. - podzimní vyrábění
přečtenou knihu děti dostaly perlu a odměnu .
úterý 1.12. - vánoční vyrábění
Absolutní vítězkou se stala Andrea
úterý 1.3. - velikonoční vyrábění
Pavlíčková s 55ti perlami, následovaná Aničkou
vždy od 16 do 18 hodin

Meteorologické okénko

Dešťových srážek je málo a jejich výše
způsobuje problémy ve všech odvětvích, hlavně
v přírodě. Pro přehlednost uvádím tabulku počtu
tropických dnů.
2009 9
2010 20
2011 13
2012 17
Počet tropických dnů se
ubývá.

2013
2014
2015

20
19
37

silně zvyšuje, vláhy

P. Zikmund

Dodatek redakce: Vzhledem k vývoji počasí byl
dokonce vydán zákaz odběru povrchových
i spodních vod v době od 7.8.2015 do Mají i Obědovice svůj "tunel"?
11.9.2015. Doufejme, že zima bude příznivá a Nikoliv, takto to vypadá pod vozovkou u Rohlíků
po kompletní rekonstrukci.
v příštím létě bude dostatek vody.
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
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Příspěvky zasílejte na obec@obedovice.cz

