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Vážení spoluobčané,
Obsah
Obědovice prožívají své další letní období, a přestože
jsme jedna z menších obcí v kraji, všichni se snažíme, aby se Slovo starosty. . . . . . . . . . 1
nám tu žilo dobře. Snažíme se, aby Obědovice vypadaly nejen Ze zastupitelstva. . . . . . . 2
pro místní obyvatele, ale i pro náhodné návštěvníky tak, aby Obnova Třešňovky. . . . . . . . 2
bylo vidět, že nám naše vesnice není lhostejná. Jsem rád, že se Čaroděj nice 2017. . . . . . . . 3
stále více lidí zapojuje do činností, které rozšiřují kulturní život Dětské rybářské závody. . 3
v obci. Mnohé akce uskutečněné nebo naplánované pro letošní
rok jsou toho důkazem – krásná oslava Pálení čarodějnic, SDH Obědovice. . . . . . . . . . . 4
originální Zemědělský dětský den, zábavná Neckiáda, Dětský zemědělský den. . . 4
reprezentace obědovických hasičů a jejich snaha neupadnout Neckiáda. . . . . . . . . . . . . . . . 5
v zapomnění, náročné vyčištění trubky na odtok dešťové vody Vesnický tábor. . . . . . . . . . 5
organizované obědovickými rybáři, kde se zapojilo mnoho A zase ty odpady. . . . . . . . 6
dalších lidí, bez jejichž manuální, ale především strojové síly by Plán svozu odpadů. . . . . . . 7
se jen stěží podařilo dosáhnout úspěšného konce. Zcela jistě Co se chystá. . . . . . . . . . . . 7
jsem nevyjmenoval všechny akce a všechny spolky, kluby,
skupiny jednotlivců, kteří nám všem pomáhají udržovat Obědovice, takové jaké jsou a takové jaké
je chceme mít.
V letošním roce nám bohužel nebyly přiděleny dotace na větší investiční akce, které máme
připraveny v projektové fázi – jedná se o již dříve avizovanou opravu chodníků a opravu pietního
místa na Vavřínku a jeho okolí. Nadále se budeme pokoušet získat finanční prostředky, abychom
tyto rekonstrukce mohli uskutečnit.
S odborem památkové péče magistrátu HK jsme v úzkém kontaktu a připravujeme citlivou
rekonstrukci a stabilizaci místní blatné tvrze a přilehlého rybníka (Lednice) – vše je zatím ve fázi

A na Lednici máme kachny, kachny, . . . teda vlastně necky, necky :-)
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úvodních příprav a konzultací s památkáři.
Přestože v nadcházejícím období nebude
realizována žádná větší stavební akce, budeme
zlepšovat obědovické klima akcemi drobnějšími.
Opravíme
poškozené
elektrické
vedení
veřejného osvětlení, které způsobuje občasné
výpadky celých sekcí především u státní silnice.
Vyměníme poškozené výbojky u lamp, které
nesvítí. Osadíme nová tělesa veřejného
osvětlení v lokalitě, kde brzy začne výstavba
nových rodinných domů. Obnovíme technický
park sekací techniky v Obědovicích a dva

vysloužilé zahradní traktůrky nahradíme
modernější sekačkou, která nám poskytne více
možností v údržbě zeleně v obci. Osadíme
v obci několik nových košů na odpadky a psí
exkrementy a prosím tím místní pejskaře, aby je
využívali – ono lejno na podrážce není nic
příjemného.
Zkonsolidujeme
místa
na
kontejnery na tříděný odpad. S vaší pomocí
vysadíme 7. října třešňovou alej.
Přeji Vám všem příjemně strávený a
pohodový zbytek léta.

Co se rozhodovalo na veřej ném
zasedání zastupitelstva?

s mikroregionem Urbanická Brázda (pořízení
kontejnerů a popelnic na odpad ve výši
42.300 Kč
7) Odmítli jsme dotazi POV 2017 - pro obec
nevýhodné podmínky, na podzim podáme
upravenou žádost znovu
8) Schválili jsme zřízení fondu pro obnovu
vodohospodářského majetku
9) Proběhla diskuze k obnově chodníků v obci,
k přemístění kontejnerů změně způsobu
odvážení třizeného odpadu. Občané byli
informováni o záměru oprav VO a obnově
Třešňovky. Dále proběhla diskuze ohledně
rychlé jizdy v obci a její možné regulace,
možnost osazení značek obytná zóna apod.

Veřejné zasedání 2/2017 dne 10. 5. 2017
1) Schválili jsme výsledky hospodaření obce za
rok 2016
2) Schválili jsme závěrečný účet obce za rok
2016
3) Schválili jsme účetní závěrku za rok 2016
4) Starosta přítomné seznámil s rozpočtovým
opatřením 1/2017
5) Schválili jsme dary pro spolky v obci ve výši
10.000,- Kč pro každý spolek (Divadelní spolek
Obědovice a Rybářský spolek Vavřinec)
6) Schválili jsme dohodu o partnertství

Petr Klapka, starosta

Obnova Třešňovky
Mnozí z vás již zaznamenali snahu
zastupitelstva uspořádat akci k obnovení
původní aleje v místě zvaném “Třešňovka”.
Záměr nám zrál v hlavě již dlouhou dobu.
Zvažovali jsme možnost využití dotačních titulů
a nechali si zaslat cenovou nabídku. Po zjištění,
kolik by vše to papírování stálo, a že již není
možnost získat více než 50% nákladů, jsme
došli k závěru, že by to obec přišlo finančně
nastejno, při mnohem větší administrativní
zátěži. Proto jsme se rozhodli jít cestou
komunitního projektu.
Celé stromořadí v délce zhruba 400
metrů od hlavní silnice směrem k novostavbě
Petra Sadílka osadíme zhruba 40 stromy.
Rozestupy jsou zvoleny 10m.
Letos na jaře jsme po konzultacích
s odborníkem závazně objednali kontejnerované
třešně s možností výsadby na podzim,
především kvůli vyšší ujímatelnosti takto
zasazených stromů. Celkem je připraveno 5
různých odrůd tak, aby bylo co nejdelší období,
po které bude možné na třešně zajít a
nedozrála celá alej v jednom týdnu. Některé
odrůdy
jsou
vyšlechtěné
nedaleko
v Holovousích, některé jsou zahraničního
původu. Jmenovitě se jedná o odrůdy Vanda,
Katalin, Stella, Halka a Regina. Vybrány jsou,
jak samosprašné, které jsou zároveň vhodnými

opylovači pro cizosprašné odrůdy, tak
cizosprašné.
Všechny
stomy
budou
vysokokmeny.
Stručná charakteritika vybraných odrůd:
Vanda – česká odrůda z Holovous, křížení Van a
kordia, chrupka, dozrávání první týden
v červenci, snese i sušší místa, vhodná i ke
konzervování
Katalin – velmi velké černé plody, chrupka,
zraje v první polovině července, plody vydrží
dlouho na stromě
Stella – kanadská chrupka, vínově červené
plody při plné zralosti až černé, plně
mrazuvzdorná, dozrává v půlce července
Halka – další chrupka z Holovous, křížení Van a
Stella, pozdní odrůda, dozrávání na přelomu
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července a srpna, sladká až velmi sladká
odrůda a aromatická odrůda, lze kompotovat
Regina – německá pozdní chrupka, velmi velké
plody, dozrávání začátek srpna, vhodné také ke
kompotování
Záměr jsme s vámi již konzultovali na
veřejném zasedání. Momentálně se připravují
kůly ke kotvení, které bude provedeno
trojnožkou a vyvázáním tak, aby stromy měly
dostatečnou oporu v době růstu. Výsadba je
domluvená na sobotní odpoledne 7. října, kdy
již snad nehrozí větší sucha. Paradoxně je letos
nakonec vláhy dost a býval by nebyl problém
alej udržet při životě i při jarní výsadbě bez
nutnosti nadměrného navážení vody. Pro nás to
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znamená, že do té doby vyčistíme pozemek,
rozměříme rozestupy a během dopoledne
připravíme jámy pro stromy a kůly. S celou
výstavbou nám bude pomáhat zkušený
zahradník, který nám již vybral odrůdy a
připravil je do kontejnerů.
Drobné občerstvení bude zajištěno přímo
při výsadbě, poté se přesuneme alej řádně
„zalít“ do hostince U Vavřince. Budeme moc
rádi, když nám s obnovou Třešňovky přijdete
pomoct. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte
se na nás obrátit.

za celý přípravný tým
Petr Šindelář

Čarodějnice 2017

28 kamenů!
Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale
I letos jsme společnými silami vyrobili
přesto se krátce ohlédneme za pálením čarodějnici, dále jsme vařili bublající lektvar a
čarodějnic, které se nesly v soutěžním duchu.
nakonec opekli buřty.
Čarodějnice a čarodějové měli za úkol
nalézt magické kameny, které obsahovaly
Adéla Pozlerová
symboly jako nekonečno, rybu, slunce atd. Aby
to neměli soutěžící, tak jednoduché, okrádali je
zákeřní zloději v podání Kryštofa, Šimona, Vojty,
Lukáše a Toma. Nejrychleji nasbíral magické
kameny Ondra Šindelář a nutno dodat, že ho
ani jednou nechytili zloději. Druhá skončila
Kristýna,
která
doběhla chvíli po
Ondrovi, ale zloději jí
uloupili tři kameny,
proto se musela
vracet pro náhradní a
došlo ke zdržení,
které ji stálo vítězství.
Nejlepším zlodějem
byl vyhlášen Vojta,
který ukradl celkem

Dětské rybářské závody 2017

Celkové pořadí dopadlo následovně.
Začneme u dětí, které chytaly s pomocí.
Největší ryba zajistila Danielovi Kuldovi celkové
první místo. Na druhém místě se umístil Mikuláš
Toušek a třetí místo obsadila Veronika Lerchová.
Pořadí u dětí, které již pomoc nepotřebovaly,
dopadlo následovně. První místo obsadil Milan
Veselý, druhé místo Jan Dymeš a na třetím
místě skončil František
Jirout.
Všechny děti byly
za svůj výkon odměněny,
vybíraly z krásných cen.
Rybářský spolek Vavřinec
děkuje všem sponzorům,
kteří přispěli na rybářské
Výstřel zahájil dětské rybářské závody,
závody.
kterých se zúčastnilo celkem 32 dětí. Opět
soutěžily děti s pomocí a bez pomoci. V soutěži
Rybářský spolek Vavřinec
o největší ulovenou rybu vyhrál s pomocí Daniel
Kulda a bez pomoci Lea Lánová.
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SDH Obědovice v Dobřenicích
29:59

27. května se v Dobřenicích konala
oslava 110. výročí od založení místního Sboru
dobrovolných hasičů. Kdo si vzpomíná, tak naše
obec vloni oslavila 120 let, takže Dobřenice jsou
takový náš malý bráška. Nejet na oslavu
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mladšího bratra, to
se přece nedělá!
Velitel zavelel, dala
se do kupy parta
hasičů, naložila se
historická technika
spolu
s
informačními
tabulemi a dobrá
nálada.
Soutěžního útoku se v kategorii mužů
zúčastnilo celkem 10 družstev. NAŠI skončili na
krásném
7.
místě
s časem, za který se
rozhodně
nemůžou
stydět, a to 29:59! Pro
upřesnění dodávám vteřin, ne minut!
Sluší se poděkovat
mladšímu bráškovi, že
nám zapůjčil mašinu,
strojníka
a
někteří
členové sboru i kalhoty.
Adéla Pozlerová

Dětský zemědělský den
Pro zpestření dětského dne jsme po
několika letech opět povolali traktory ze ZS
Kratonohy, které děti povozily a navodily tu
správnou atmosféru. Soutěžních disciplín se
zúčastnilo celkem 42 zaregistrovaných dětí,
které soutěžily v dojení krávy, střílely na
divočáka a kachnu, sázely brambory, česaly
ovoce, sbíraly vajíčka, chytaly myšky v obilí,
sbíraly balíky slámy, na šlapacích traktorech
odtahovaly kládu atd. Kromě disciplín si děti
mohly zkusit, jak se dělají obří bubliny a
zaboxovat si s panákem. Kdo vydržel a neměl

toho dost, zahrál si s námi táborovou hru
Hutututu. A kdo pořád nechtěl odejít, postavil si
stan, ve 21:30 mrknul na Anděla Páně 2 a ráno
si vybral k snídani vajíčka nebo palačinku.
Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě nebo něco upekli, donesli, zapůjčili.
DÍKY MOC!
Adéla Pozlerová
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Neckyáda na Lednici

Stejně jako každý rok před prázdninami, i
letos čekalo všechny sportující Obědováky
odpoledne plné adrenalinových klání. Na hřišti
se tentokrát sešlo asi 30 dychtivých sportovců,
kterým malé, ale skvělé publikum vytvořilo
bouřlivou atmosféru.
V nervydrásajícím souboji ve vybíjené,
který svedly děti proti dospělým, zvitězily

Vesnický tábor "Velryba k obědu"
Příkladnou
ukázkou
meziobecní
spolupráce se stala realizace myšlenky
uspořádat příměstský tábor. Tato myšlenka
vznikla v Kratonohách. Jakmile jsme si vyměnili
pár informací, bylo jasné, že se to bez nás
nemůže obejít. Organizační zaštítění si vzala na
svá bedra obec Kratonohy. Zázemí tvořilo
prostředí fotbalového hřiště, obědy nám zajistil
pan Valášek z Dobřenic. Tábor získal svůj název
„VESNICKÝ TÁBOR ANEB VELRYBA K OBĚDU“,
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mladší ročníky, navzdory tomu, že rodiče se bili
jako lvi. Dospělí si spravili chuť při fotbálku,
který vyhráli tatínkové.
Vyvrcholením celého odpoledne se stala
neckyáda na Lednici. Vyplulo celkem 8 plavidel,
vanou počínaje a oplachtěným korábem konče.
Rozdíl mezi kvalitou plavidel se brzy projevil, ale
hlavní je, že všichni dopluli a nikdo se nepotopil.
Tak snad za rok bude flotila ještě větší.

Alena Sadílková

vesnickému táboru se děti blíže seznámily nejen
s oběma obcemi, jejich historií a obsahem
obecních znaků, ale i s náplní práce rybářů,
myslivců, hasičů a nakonec i divadelníků.
Završení bylo právě u nás v Obědovicích, kde se
dětí ujali zástupci našeho divadelního spolku,
aby dětem ukázali, co nejvíce z divadelního
dění. Kromě líčení, dramatické zkoušky a výroby
rekvizit, si děti také vyrobily vlastní oponu. Na
první představení bylo plné hlediště. Tábor jsme
pak zakončili opékáním buřtů a posezením u
ohně.
Za obec jsem rád, že jsme byli s tímto nápadem
osloveni a mohli se přidat. Pro mě osobně je to
příjemný nezapomenutelný zážitek a cenná
zkušenost. Koho by zajímal průběh tábora ve
fotkách, může se podívat na facebook:
https://www.facebook.com/Velrybakobedu/
David Kulda

k tomu patřičně tematické logo, které se
objevilo mimo jiné i na tričkách. Táboru se
zúčastnilo celkem 27 dětí, kde nejmladšímu
Jířovi bylo 2,5 roku a nejstarší Elče 11 let. Na
děti čekal každý den velmi pestrý program,
včetně těch povinných aktivit jako byly
svačinky, oběd, ale i polední klid. Díky
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A zase ty odpady

Že na mě zase vyšel opět takový pěkný
pozitivní článek, plný radostných emocí a
krásných fotek z přírody či zákoutí naší obce.
Asi mám prostě štěstí. Proč jsme dali přednost
variantě pytlového svozu před investicí bezmála
200 tis. Kč do rozšíření sběrných míst pro
umístění kontejnerů, to jsme řešili v několika
článcích
i
na
veřejných
zasedáních
zastupitelstva. Ale opakování je matka
moudrosti. Pytlový svoz nás ročně vyjde pouze
o cca 10 tis. ročně dráž. Investice do rozšíření
sběrných míst by se tedy vyrovnala
vícenákladům za pytlový svoz až za 20 let.
Vedle toho pro pytlový svoz jasně hovoří
zkušenosti okolních vesnic, kde již funguje delší
dobu. Hlavní argumenty, které nás definitivně
přesvědčili, jsou eliminace nepořádku, resp.
úspora času, který byl věnován neustálému
úklidu v okolí podobných lokalit. Další zkušenost
hovoří proti vícenákladům, kde se v oslovených
obcích potvrdil vyšší podíl tříděných složek.
Přeloženo do lidového jazyka to znamená, že
lidé díky možnosti hození plastu do pytle, který
většinou mají kde mít, protože nebydlí v bytě

Takhle ne...

Předpokládám, že každé malé dítě by
napoprvé pochopilo, že do kontejnerů se
tabulové sklo nevejde. Článků s fotkami
podobných případů bylo již také více než dost.
To, že obě stanoviště s kontejnery na sklo budou
doslova obloženy tabulemi skel, bych skutečně
nečekal ani ve snu. Přitom takové jednání
generuje hned několik závažných problémů a
nebezpečí, které se dotknou všech občanů naší
obce. Ve většině případů se stane, že tabule
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ale v rodinném domě se zahradou a
příslušenstvím, více třídí. Naplní více pytlů
například plastovými obaly a neplní tak
zbytečně svoji popelnici, jejíž obsah skončí bez
třídění na skládce.
Ještě jednodušší přepočet na peníze by
zněl asi takto: Vše co skončí v černé popelnici
(směsný komunální odpad), draze zaplatíme. Za
vše, co skončí jinde, dostaneme peníze zpět,
nebo za to přinejmenším nezaplatíme.
Slýchávám různé názory „… proč třídit,
když mi to poplatek stejně nezlevní…“, nebo
„…proč mám mít pytel doma, vždyť mi to tam
bude smrdět…“
Zavedení pytlového svozu je opatření
proti zdražení poplatku. Očekáváme, že díky
vyššímu poměru vytříděných složek se nám
brzy vícenáklady vynulují. A navíc, nebudeme
muset uklízet v okolí kontejnerů po
nepořádných spoluobčanech. Stačí se v dalším
článku podívat, jak to dnes vypadá u kontejnerů
na sklo.
Pytle jsou k výdeji každý den na OÚ i
mimo úřední hodiny, stačí zazvonit a pokud
bude paní účetní přítomna, ráda vám je vydá.
David Kulda

skla nám neodvezou, protože na to kontejnery
nejsou uzpůsobené a obsluha sběrných vozů to
nemá v popisu práce. Takže skla tam budou
poměrně dlouho. Navíc takové sklo je dost
nebezpečné nejen pro děti, ale i dospělému
ublížit. V neposlední řadě je tu konečný finanční
dopad za likvidaci takto odloženého skla. Sklo
někdo musí odvézt na sběrný dvůr nebo se musí
objednat extra svoz takovým vozem, do kterého
to půjde bezpečně naložit. Jakákoliv varianta
znamená další vícenáklady na likvidaci odpadu,
které se na konci roku sečtou. Z finální ceny se
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pak počítají poplatky za popelnice pro další rok.
Nebuďte lhostejní a všímejte si svého okolí, i
když se jedná o popelnice. V konečném
důsledku se jedná i o Vaše peníze.
O tom, jak jsem za někoho zametal
rozbitý lustr u kontejneru, tu zanechám pouze
foto, třeba někdo zbytek svého lustru pozná.

David Kulda

Svozový plán komunálního odpadu a pytlového svozu

Papír (modré pytle)- čtvrtky
Komunální odpad (popelnice označené
samolepkou) - středy
10.8. 7.9. 5.10. 2.11. 30.11. 28.12.
16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
8.11. 22.11. 6.12. 20.12.

Plasty a tetrapacky (žluté a oranžové
pytle) - pátky
11.8. 8.9.

6.10. 3.11. 1.12. 29.12

Svoz nebezpečného a velkobjemového odpadu
2.9. – 3.9. 2017 (sobota - neděle)

Bude přistaven kontejner na objemový odpad (např nábytek, textilie, boty papír - kartony).
Auto na nebezpečný odpad bude přistaveno v sobotu 2.9. 2017 od 11:30 do 13:30.
(např autobaterie, televize, ledničky, barvy, pneumatiky).
Pokud bude kontejner plný již do něj nic nedávejte a ANI NENECHÁVEJTE NIC V JEHO BLÍZKOSTI,
opřené či jinak položené.řípadné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.

Potvrzené termíny chystaných akcí
11.8.
12.8.
12.8.
7.10.

- 19:00 - I. Divadelní premiéra
- 14:00 - II. Divadelní premiéra
- 20:00 - Pouťová zábava
- 14:00 - Výsadba Třešňovky

Případné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
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