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Vážení spoluobčané,
s mírným zpožděním se vám dostává do rukou první
vydání Vavřincových listů v roce 2018. Na jeho začátku jsme
připravili rozpočet, který kalkuluje s příjmy v hodnotě
4.795.000,- Kč. Ve výdajové stránce jsou mimo jiné naplánovány
následující akce, které bychom chtěli v tomto roce zrealizovat:

Oprava chodníků

V loňském roce nám bohužel nevyšla dotace na
připravený projektový záměr opravy chodníků. Pro tento rok
jsme žádost podali znovu, i proto, že se výrazným způsobem
změnily dotační podmínky Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Částka, o kterou můžeme žádat je
výrazně vyšší než vloni a v případě, že nám bude dotace
přidělena, nám pokryje 50% očekávaných projektových nákladů
(v loňském roce by to bylo výrazně méně). Projektové náklady
jsou na hranici cca 3.000.000,- Kč s tím, že obec bude hradit
polovinu. Celý projektový záměr bude realizován pouze
v případě, že podaná žádost o dotaci bude kladně vyřízená.
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Revitalizace návesní nádrže Obědovice – rybník Lednice

Již druhým rokem se snažíme připravit projektovou dokumentaci, na revitalizaci Vavřínku a
jejího okolí. Cílem by měla být stabilizace celého objektu bývalé tvrze především z pohledu jejího
sesedání a celkového úbytku zeminy. Břehové hrany jsou poškozeny vodní erozí, a to zvláště podél

Momentka z derby Obědovice vs. Kratonohy
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břehových hran, popř. další aktivity jako opravu
výpustného zařízení bude-li třeba.

Dětská hřiště

V letošním roce došlo k náhradě prvků
na dětských hřištích, které již věkem ani
technickým stavem nevyhovovaly patřičným
normám. V prostoru vedle antukového hřiště se
objevila nová šplhací sestava a vlastní antukové
hřiště bylo osazeno vlastní vodovodní přípojkou
pro snadnější údržbu antuky. Hřiště za obecním
úřadem dostalo nový dětský domeček pro
nejmenší děti. Jak se Obědovice rozrůstají, a
zvětšuje se počet dětí, tak se snažíme najít
reprezentativnější prostory pro kulturní činnosti
a dětské volnočasové vyžití. Především
majetkoprávní situace však prozatím hraje v náš
neprospěch. Se zastupiteli zvažujeme různé
varianty dlouhodobého řešení od odkoupení
vhodného pozemku až po změnu územního
plánu.
Petr Klapka, starosta

Uvažované úseky chodníků k opravě

poloostrova", který postupně ztrácí svoji plochu.
Vzhledem ke skutečnosti, že celý objekt včetně
přilehlé návsi je pod dohledem památkářů, jsou
jednání o vlastních opatřeních poměrně
komplikovaná. Do projektové dokumentace se
snažíme zahrnout: odbahnění nádrže, úpravu

Výsledek mapování sedimentů na Lednici
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Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 5/2017 dne 28. 12. 2017

5) Schválili jsme smlouvu o poskytnutí služeb
na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz.
Jedná se o dálkový přenos informací z ČOV.

6) Schválili jsme "Smlouvu o dílo na
rekonstrukci chodníků v Obědovicích (v PD
označených jako Úsek1 a Úsek 2)" s firmou
Stavoka Kosice. Cena díla byla vysoutěžena
vvysoutěžena v částce 3.256.499,1 Kč. Smlouva
nabývá účinnosti pouze v případě získání
2) Schválili jsme dotaci Knihovně města Hradec dotace z POV.
Králové v hodnotě 4000,-Kč
7) Schválili jsme poskytnutí a příjem dotace na
3) Schválili jsme cenu stočného pro rok 2018 ve Opravu pomníku obětem světových válek.
výši 34,- Kč za m 3
8) Schválili jsme smlouvu o zřízení pověřence
4) Schválili jsme starostou jmenovanou (DPO – data protection officer) pro ochranu
inventarizační komisi ve složení Adéla osobních údajů s Dobrovolným svazkem obcí
Pozlerová, Božena Stejskalová, Romana Mikroregion Urbanická brázda
Hašková, předseda Davida Kulda
9) Proběhla diskuze k čištění kanalizačních
5) Schválili jsme dovybavení prostorů vpustí u státní silnice, třídění odpadu, možnosti
Polyfunkčního domu nábytkem v hodnotě do oprav chodníků a stavu lip u Dymešů.
35.000,- Kč
1) Schválili jsme OZV o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu č.2/2017

Veřejné zasedání 2/2018 dne 23. 5. 2018

6) Schválili jsme hospodaření obce pro rok 2018
dle pravidel rozpočtového provizoria
1) Schválili jsme pravidla postupů souvisejících
se zpracováním osobních údajů v samostatné a
7) Schválili jsme stanovení odměny pro přenesené působnosti obce v souladu
neuvolněného starostu obce v zákonné s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
minimální výši na hodnotu 30% platu 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
uvolněného starosty. Pro obec Obědovice a rok fyzických osob v souvislosti se zpracováním
2018 činí tato hodnota 10.950,- Kč (hrubá osobních údajů
mzda).
2) Schválili jsme dar ve výši 10.000,- Kč pro
8) Schválili jsme podání žádosti o dotaci z POV Rybářský spolek Vavřinec a 10.000,- Kč pro
Královéhradeckého kraje na opravu chodníků Divadelní spolek Obědovice
v obci dle aktuálního projektu.
3) Schválili jsme uzavření hromadné licenční
9) Schválili jsme zahrnutí částky 11000,- Kč do smlouvy o veřejném provozování s OSA.
zmařených investic. Jedná se o podíl původního Smluvní poplatek je stanoven ve výši 9.703,majitele pozemků, ke kterým ČEZ rekonstruoval Kč.
elektrické přípojky v roce 2004.
4) Schválili jsme nový knihovní řádu Obecní
10) Proběhla diskuze k plánu SŽDC ke knihovny v Obědovicích. Řád byl upraven
zdvoukolejnení 020, vybudování zastávky z pohledu nařízení GDPR.
v obci, rušení přejezdů. Dále proběhla diskuze
k zaměstnanci na péči o zeleň, parkování na 5) Schválili jsme záměr prodeje vyřazeného
obecních pozemcích, značení v rámci obce a obecního majetku. Jedná se o travní traktor
k dětskému hřišti
Cadet z roku 2007 (maximální cena je
stanovena ve výši 20000,- Kč) a skluzavku
Veřejné zasedání 1/2018 dne 13. 3. 2018
z roku 2006 (maximální navržená cena 10000,Kč).
1) Schválili jsme rozpočet obce na rok 2018
6) Proběhla diskuze ke stavu chodníku na
2) Schválili jsme střednědobý rozpočtový
Kratonohy a sekání trávy podél chodníků
výhled na roky 2019-2023
Usnesení najdete na stránkách obce v sekci
3) Schválili jsme inventarizační zprávu za rok úřední deska.
2017
4) Schválili jsme dar v hodnotě 1000 Kč,- Příští
veřejné
zasedání proběhne
nechanickému spolku včelařů
27.6.2018 od 19:00 v hospodě U Vavřince.
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Tříkrálová sbírka 2018

„ Patříme k nejsolidárnějším národům
v Evropě. To ukazuje, že to v naší společnosti
není tak špatné. Je však třeba hrát fair play a
pořadatelé musí mít u lidí důvěru“ říká ředitel

Charity ČR Lukáš Curylo. Velké kouzlo Tříkrálové
sbírky je v tom, že zajišťuje potřeby lidí

převážně tam, kde žijí. Zhruba 65% z výnosu se
vrací do míst, kde byly vybrány.
I naše obec přispěla vysokou sumou,
koledníci vykoledovali 9525 Kč. Poděkování patří
Vám všem za milé přijetí koledníků a štědré
příspěvky.
Božena Stejskalová

Kurz trénování paměti

Na začátku roku 2018 absolvovala
skupina osmnácti „dřívenarozených“ obědováků
Kurz trénování paměti. Kurz se uskutečnil
v prostorách obecního úřadu.
V sedmi hodinových lekcích vždy v úterý
dopoledne jsme se pod vedením certifikované
lektorky Mgr.Ludmily Valešové věnovali různým
metodám trénování paměti.
Lekce byly nejen poučné, ale i zábavné,
takže účastníci kurzu (byli mezi námi i muži) se
na úterní dopoledne velmi těšili.
Na závěr kurzu jsme obdrželi osvědčení
o jeho absolvování a doufáme, že se
v budoucnosti v Obědovicích uskuteční i
pokračovací kurzy.
Jitka Chalupková

Vítání Terezky

V lednu jsme
mezi občany Obědovic
přivítali
Terezku
Mrštíkovou.
Terezka
byla tentokrát jediné
miminko,
kterému
starosta popřál do
života jen to nejlepší a
společně s rodiči přiťukl
na její zdraví. Kulturní
vložku
tentokrát
obstarali Daniel Kulda a Terezka Hurtová. Těšíme
se na další vítání a doufáme, že se s miminky
roztrhne pytel.

Zastupitelé Obědovic
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Dětský karneval

První sobotu v březnu to děti pořádně
rozjely v hospodě U Vavřince. Opět se sešly
krásné masky, jen namátkou vzpomenu
Doktorku Plyšákovou, roztomilé kuřátko,
berušky, kašpárka, sněhuláka, kouzelníka, želvu
ninja.
Letos maškary soutěžily ve třech
skupinách: razítkovaly a házely dopisy do
schránky, krmily miminka, přepinkávaly balónky
a hrály židličkovanou. Děti průběžně tancovaly
a na závěr si z tomboly vybraly pěknou hračku.

Kočky Zdeňka, Lucka a Adéla
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Slet čarodějnic
Slet jsme odstartovali pořádnou
čarodějnou soutěží, abychom prověřili, jestli
umí naši malí čarodějové pořádně jezdit na
koštěti a používat svůj velký nos. Původně jsem
chtěla zavolat a požádat o účast pana Boleslava
Polívku, aby nám ukázal, jak s nosem správně
zacházet, ale pak jsem to zavrhla, protože spíše
než nosem posouvat bonbón s ním pan Polívka
přičichává ke kořalce, a to naše učedníky učit
nepotřebujeme.
Po rozehřátí jsme se vrhli na bojovku! Každý
soutěžící dostal svůj seznam obrázků, které
musel nalézt na barevných stromech. Jako první
se umístila Violka, která za vítězství obdržela
odměnu a zasloužený potlesk.
Adéla Pozlerová
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Dětské rybářské závody
Celkem 38 nedočkavých rybářů a
rybářek se zúčastnilo letošních závodů. Opět
soutěžily děti s pomocí a bez pomoci. V soutěži
o největší ulovenou rybu vyhrál Šimon
Jiránek, kterému se podařil nevídaný kousek, a
to ulovit sumce 75 cm. Sumec na sebe strhl
velkou pozornost a během chvilky se stal
nejfotografovanější rybou.
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místo. Na druhém místě se umístil Matyáš
Komárek, třetí místo obsadila Vanesa Krejčová.
Pořadí u dětí, které již pomoc nepotřebovaly,
bylo následující: první místo obsadil Jan Dymeš
(loňský vítěz), druhé místo Adam Trávníček a na
třetím místě skončil Milan Veselý.
Všechny děti byly za snahu a své výkony
odměněny poukázkou na zmrzlinu ze Selské
jizby a opět si mohly vybrat hodnotnou cenu.
Rybářský spolek Vavřinec si váží a děkuje za
podporu všem sponzorům!

Rybářský spolek Vavřinec

Celkové pořadí dopadlo následovně.
Začneme u dětí, které chytaly s pomocí.
Největší ryba zajistila Šimonovi celkové první
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Divadelní soubor má prázdniny

Divadelní spolek si vzal na čtvrt roku
volno. Pokud byste toto rozhodnutí přisuzovali
naší lenosti, případně neochotě tahat se
s těžkým zubařským křeslem po okolí,
nemůžete se víc mýlit. My totiž i nadále dřeme,
jen trochu jinak. Tak třeba představitelka MUDr.
Evy Plickové, paní Eva Sadílková se v tuto chvíli
intenzívně připravuje na narození svého prvního
potomka. A s tím se hrát divadlo příliš nedá,
leda by byl na každém představení přítomen na
všechno připravený porodník. Nebo její
kolegyně, MUDr. Imrmanová, tedy Markéta
Mentelová. V době, kdy čtete tyto řádky, šíří
čest a slávu našeho divadla v daleké Koreji,
naštěstí Jižní, kde absolvuje několikaměsíční
stáž.
Škarohlíd by řekl, že se nám ten spolek
trochu rozkládá. Opak je pravdou. Jelikož jsme
připraveni, vždy připraveni, rozhodli jsme se
rozšířit naše řady o dalšího talentovaného
člena, respektive členku. Je jí velmi sympatická
a mimořádně talentovaná Míša Štěpánková,
která si s námi prvně zahraje ve dvou
červnových představeních Rozpaků zubaře
Svatopluka Nováka v Osicích a v Žáravicích.
A já taky rozhodně nezahálím, protože
píšu novou hru, jejíž premiéra by se měla

9

odehrát na tradičním místě na obědovické návsi
v srpnu roku 2019. Zatím je to celé v plenkách,
takže vám neprozradím ani jak se jmenuje, ani
její příběh, řeknu snad jen to, že bude částečně
veršovaná. Kvůli rýmování jsem si na sebe sice
trochu ušil bič, ale jdu do toho s odvahou a
vírou, že mi básnické střevo ještě neumřelo.
Každý herec vám navíc řekne, že když se text
rýmuje, líp se to učí.
Chtěl jsem se s vámi rozloučit pěkným
veršem, který by se rýmoval se slovem
„Obědovice“, ale protože mě napadlo jen „do
slivovice“, popřeju vám raději pěkné jaro a držte
nám place, ať úspěšně porodíme (Eva)
reprezentujeme (Markéta), vstoupíme na
divadelní prkna (Míša) a píšeme (Pavel).
Za DS Obědovice
Pavel Novák, režisér
Doplnění redakce: Pavel poslal svůj článek jako
vždy včas, avšak uplynulo již mnoho vody a tak
je jaro pryč, Míša již má svou premiéru za
sebou, Eva porodila zdravou Laurinku a
divadelní spolek pro vás připravuje na sobotu
1 . 9. rozloučení s prázdninami. Děti se mohou
těšit na loutkové divadlo a náves plnou
pohádkových postav.
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Požár stohu s balíky slámy

Jedenáct jednotek likvidovalo od
nedělního dopoledne do pondělního rána požár
stohu z balíků slámy v Obědovicích na
Hradecku. Hasiči museli chránit před požárem
blízké pole, za kterým se nacházely rodinné
domy, a dále také truhlárnu nebo objekt
s hospodářskými zvířaty. Nikdo nebyl při
události zraněn. K požáru došlo s největší
pravděpodobností nedbalou hrou dětí.
Oznámení o požáru stohu z balíků slámy
v Obědovicích přijalo krajské operační a
informační středisko v neděli 17. 6. v 10:19 hod,
přičemž požár vznikl asi o 10 minut dříve. Stoh
měl délku asi 30 metrů a měřil 6 metrů do
výšky. Požárem byla zasažena zhruba polovina
slámy, tedy 450 balíků.
Hasiči požár asi po dvou hodinách
lokalizovali, tedy zabránili jeho dalšímu šíření.
Před ohněm se jim tak podařilo uchránit objekt
blízké truhlárny, objekt s hospodářskými zvířaty
i pole, za kterým se nacházely rodinné domy.
Pokud by došlo k dalšímu rozšíření požáru, bylo
by kvůli sílícímu větru a panujícímu suchu velmi
těžké oheň zastavit. Na místo se dostavil
krajský vyšetřovatel příčin požárů a škodu na
shořelé slámě odhadl předběžně na 150 až 200
tisíc korun.

čtyři přetlakové ventilace. V kombinaci
s vysokými teplotami a délkou trvání zásahu
byla práce na likvidaci požáru pro všechny
zasahující velmi namáhavá. Hasiči se museli
mimo jiné vyrovnat také s nedostatkem vody
k hašení. Zřídili několik čerpacích stanovišť,
vodu brali také z hydrantové sítě. Tento zdroj
ale nebyl dostačující a k večeru bylo nutné
čerpání z hydrantové sítě zcela zanechat, a to
na pokyn dispečinku vodárenské společnosti.
Jednotky tak musely zřídit náhradní čerpací
místo ve větší vzdálenosti.
Zpět na své stanice se začaly jednotky
vracet v pondělí nad ránem. Dohled nad
požářištěm byl ukončen v pondělí po deváté
ráno. Záverečný dohled nad požářištěm byl
realizován také za asistence obědovických
dobrovolných hasičů.

Na místě zasahovali profesionální hasiči
z Nového Bydžova, centrální hradecké stanice u
Přívozu a ze stanice Hradec Králové – Pražská.
Dále zde působily také jednotky SDH Chlumec
nad Cidlinou, Nové Město nad Cidlinou, Klamoš,
Obědovice, Plačice, Nechanice, Kosice a Lhota
pod Libčany. Dobrovolní hasiči z Nového
Bydžova pak působili jako záloha na stanici.
V rámci mezikrajské výpomoci pomáhaly
Dlouhé hodiny však trvaly dohašovací s likvidací také blízké jednotky z Pardubického
práce. Jednotky požární ochrany začaly za kraje (SDH Rohovládová Bělá).
Martina Götzová, tisková mluvčí HZS KHK
přispění majitele stohu s přemisťováním
Foto: HZS KHK a Petr Šindelář
uchráněných balíků slámy pomocí nakladače.
Při této činnosti byl stroj kvůli technické závadě
poškozen, přičemž došlo dokonce k jeho
zahoření. I tuto situaci dostali hasiči hned pod
kontrolu a podařilo se jim uchránit hodnotu
stroje ve výši 2,5 milionu korun. Škoda na stroji
byla vyčíslena asi na 30 tisíc korun.
Zásah byl pro hasiče velmi náročný.
V místě bylo velké množství kouře a jednotky
musely po celou dobu zasahovat v dýchacích
přístrojích. Jen na odvětrání kravína byly použity
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PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍHO AREÁLU

Na dětském hřišti platí zákaz kouření.
Děti předškolního věku mohou užívat hřiště a atrakce pouze za doprovodu dospělé osoby!
Použití atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy neručíme!
V celém prostoru dětského hřiště a sportovního areálu je přísně ZAKÁZÁNO:
- jízda na kole přes všechny povrchy dětského hřiště a sportovního areálu (trávníky, antuka,
oblázky apod.)
- vjezd motorovými vozidly na tyto povrchy
- poškozovat zařízení a vybavení dětského i antukového hřiště
- znečišťovat všechny části dětského hřiště, sportovního areálu a zeleň
- házet oblázky na těleso dětské skluzavky nebo jiné části a zařízení dětského hřiště
5. Vstup na antukové hřiště je možný pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou
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 DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍHO AREÁLU
1.
2.
3.
4.

denně 8:00 – 21:30

- 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

728 420 122 – Petr Šindelář, správce
158 .................... Policie ČR
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Technická infrastruktura obce:
veřej né osvětlení a rozhlas

V nedávné době proběhlo několik větších
akcí na veřejném osvětlení. Tyto akce lze
rozdělit do dvou kategorií. Jednalo se o opravy
aktuálních poruch a o opravy nebo výměny
technicky dožité technologie. Nejčastěji se
jednalo o výměnu výbojkových žárovek.
Kompletní oprava svítidel proběhla při
"hlavní silnici". Cíl byl jediný, aby byly všechny
lampy funkční. Jelikož jsou opravy veřejného
osvětlení při"hlavní silnici" organizačně
náročné, proběhla též při opravách svítidel
revitalizace nátěrů sloupů. Další větší opravou
byla výměna
ovládání spínání veřejného
osvětlení. Spínání je nyní řízeno podle venkovní

úrovně intenzity osvětlení v kombinaci
s časovým programem. Při této příležitosti došlo
k výměně hlavních spínacích prvků za
spolehlivější a provozně úspornější. Rovněž bylo
instalováno podružné informativní měřidlo pro
zásuvky v prostoru okolo Lednice.
Ze sítě veřejného rozhlasu obce jsme
odstranili většinu dožitých tlampačů a nahradili
je novými. Výměnu některých tlampačů nelze
bezpečně provést z důvodu zabráním místa
v blízkosti stožáru např. zaparkovaným autem.
Revitalizaci neunikl ani Polyfunkční dům.
Zde došlo k výměně elektroměrového
rozvaděče, a to z důvodu změny zapojení, který
sníží náklady na elektrickou energii. Je zapotřebí
dodat, že konstrukce původního rozvaděče
nebyla technicky vhodná pro dané umístění.

Potvrzené termíny chystaných akcí
23.6.
23.6.
10.8.
11.8.
1.9.

14:00 - dětský den
22:00 - letní kino
22:00 - letní kino
20:00 - pouťová zábava - hraje Jari Kurri
- rozloučení s prázdninami

Případné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
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