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Vážení spoluobčané,
Obsah
Obec Obědovice v roce 2020 překvapila epidemiologická
situace stejně jako jiné části regionu. Jarní průběh byl obestřen o
něco více rouškou tajemna, protože nikdo z nás neměl informace
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bylo zrušení většiny kulturních akcí v obci. Zimní ples proběhl Ze zastupitelstva. . . . . . . 3
ještě v relativně standardním módu. Všechny další akce už byly Rozhodnutí. . . . . . . . . . . . . . 3
více či méně ovlivněny platnými epidemiologickými pravidly. Vyj ádření zastupitelů. . . 3
Dlouho plánovaný spolkový ples, který měl zatraktivnit plesovou Noví zastupitelé. . . . . . . . 3
sezónu, se nepodařilo uspořádat a vzhledem k současné situaci Netradiční dýňování. . . . . 4
to bohužel není zaručeno ani pro nadcházející plesovou sezónu. Čerti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Život v obci se však zcela nezastavil – po dlouhé době Ryzí amatéři. . . . . . . . . . . . 7
projektových příprav a shánění dotačních prostředků proběhla Odpady v obci. . . . . . . . . . . 8
oprava dvou úseků chodníku v obci. Na původních asfaltových Připravuj eme. . . . . . . . . . . . 8
chodnících již zub času zanechal znatelné stopy a ani výstavba
kanalizace neprospěla kvalitě původních povrchů. Zastupitelstvo
obce plánuje i v budoucnu opravy nevyhovujících chodníků, především těch částí, které pokrývá
letitý asfaltový povrch. Obec pokračovala také dalšími opravami. Zmínil bych pokračující
rekonstrukce kulturních objektů na Vavřínku, které pokračují již druhým rokem. Všechny práce je
třeba mít schválené odborem památkové péče, vzhledem ke skutečnosti, že celý objekt a jeho
okolí jsou již od roku 1958 památkově chráněny.

Stromeček na návsi letos doplnil krásný vyřezávaný betlém
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Na první adventní neděli i přes absenci
tradičního adventního veselí jsme mohli být
svědky vedle rozsvícení vánočního stromu také
odhalení vyřezávaného betlému, který vznikl
pod šikovnýma řezbářskýma rukama Honzy
Fialy. Odhalení bylo bez účasti veřejnosti pouze
v okruhu několika kolemjdoucích. Podívat se na
něj můžete kdykoliv během vánočních a
novoročních svátků.
Do klíčových událostí tohoto roku patří
také informace, že od března je v Obědovicích
uzavřen místní obchod. Původní provozovatel,
řetězec Hruška, se rozhodl provoz ukončit
z důvodu dlouhodobých ztrát. Od doby uzavření
prodejny jsme jednali s několika potenciálními
zájemci a snažili se najít nového provozovatele
obchodu. To se nakonec podařilo. Na
listopadovém veřejném zasedání zastupitelstvo
obce schválilo uzavření nájemní smlouvy
s novým provozovatelem obchodu. V polovině
prosince byla podepsána nájemní smlouva.
Pokud vše půjde dle předpokladů, mohli bychom
znovu začít využívat služeb místního obchodu
v průběhu ledna 2021.
Rád bych zde připomněl základní
pravidla chování každého majitele kanalizační
přípojky ve vztahu k vypouštění odpadních vod.
Povinnost napojení nemovitosti na kanalizaci
zakončenou čistírnou odpadních vod v obci

Chlupy v zaseknutých čerpadlech na ČOV

v případě, že je to technicky možné, stanoví
zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001
Sb. Vodoprávní úřad nás informoval, že v naší
obci již neexistuje nemovitost, která by
disponovala platným povolením k vypouštění
odpadních vod jiným způsobem než napojením
do obecního řadu zakončeného centrální
čistírnou odpadních vod. Pokud někdo stále není
připojen a vypouští odpadní vody jinam
(zahrada, vodoteče, dešťová kanalizace, …),
dopouští se protiprávního jednání se všemi
zákonnými následky. Provoz kanalizace je
relativně náročný na údržbu. Systém čištění
zahrnuje sadu několika čerpadel, dmychadel a
další technologie, které zajišťují správné čištění
odpadních vod. Stává se celkem s pravidelnou
četností, že tato zařízení přestávají správně
pracovat a jejich oprava je jak časově, ale
hlavně finančně náročná. Velice často je při
opravách zjištěno, že zničení zařízení se dalo
předejít, pokud by se do kanalizačního řadu
nedostávaly věci, které tam nepatří. To jsou
např. různé chemické látky jako jedy, žíraviny,
látky, které by mohly ucpat stoku nebo její
technologii např. textilní ubrousky, čistící
kapesníčky, pleny, vložky, a další látky, které
nejsou rozpustitelné. Do kanalizace také nepatří
odpady z kuchyňských drtičů (tento druh
odpadu je nutné likvidovat v rámci komunálního
odpadu), dále jakékoliv oleje nebo ropné látky,
jedlé oleje, oleje z fritovacích lázní, infekční
látky (obvazy, náplasti, zbytky léků, atd…). Do
kanalizace není možné přepouštět kaly z žump
a septiků nebo chemických WC ani vhazovat
zvířecí srst. Na první pohled se tato pravidla
zdají být logická, přesto mnoho z výše
uvedeného se prokazatelně do našeho
kanalizačního řadu dostává. Všechny opravy na
ČOV a přidružených technologiích mají
negativní vliv na provoz a náklady na opravu se
přímo promítají do platby stočného. V minulém
vydání časopisu jsem avizoval plánované změny
v jeho platbě. Po konzultaci s vodoprávním
úřadem prozatím nepřistoupíme k výraznějším
změnám ve způsobu kalkulace stočného, ale
více se u každé nemovitosti zaměříme na
možné zdroje vody odtékající do kanalizace,
jako jsou studny, jímky a další nádrže (např.
s dešťovou vodou), které mohou ovlivnit nátok
vody do ČOV.
Co říci závěrem. Na sníh to do letošních
vánoc nevypadá, rybníky asi také nezamrznou,
do kina, divadla ani za jinou kulturní zábavou
nemůžeme – letošní vánoční čas bude zkrátka
poněkud odlišný od těch předešlých. Dovolte mi
tedy popřát nám všem, aby i přes všechny tyto
přírodní a epidemiologické rozmary jsme si
letošní konec roku náležitě užili a strávili krásné
chvíle v kruhu našich nejbližších. To vše a také
mnoho úspěšných počinů v roce 2021 vám přeji
i ve jménu zastupitelstva obce Obědovice.
Petr Klapka, starosta
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Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 4/2020 dne 19. 11. 2020
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5) Schválili jsme dodatek ke smlouvě příkazní
s firmou Kalvoda služby s.r.o., kterým se
navyšuje měsíční cenu na 2500,- Kč pro rok
2021 a 3000,- Kč od roku 2022.

6) Schválili jsme aktualizovaný “Plán
1) Schválili jsme peněžní dar novým občánkům financování a obnovy vodovodů a kanalizací”
v hodnotě 500,- Kč u příležitosti jejich přivítání. pro rok 2021.
2) Schválili jsme výsledky výběrového řízení na
akci "„Opravy komunikací a zpevněných ploch
Obědovice“ a pověřili starostu obce uzavřením
smlouvy s firmou Stavoka Kosice, a.s.

7) Schválili jsme uzavření smlouvy o pronájmu
obecních prostor sloužících k podnikání
s panem Chu Ahn Tuan za účelem prodeje
potravin a dalšího zboží denní potřeby a pověřili
starostu zajištěním podepsání této smlouvy.

3) Schválili jsme smlouvu o smlouvě budoucí se
společností ČEZ Distribuce a.s., přípojka 8) Proběhla diskuse kolem provedených oprav
k nemovitosti Šárky Zachové.
komunikací a zpevněných ploch u některých
nemovitostí, do budoucna probereme možnost
4) Schválili jsme cenu stočného na rok 2021 ve příspěvků na budování vjezdů k soukromým
výši 36, - Kč za m 3 .
nemovitostem či parkovacích míst.
Rozhodnutí

Vážení spoluobčané,
Touto cestou bychom Vám, já Alena
Sadílková a Kateřina Kutíková, chtěly oznámit
naše rozhodnutí o rezignaci na post zastupitelek
obce Obědovice.
Zvolily jsme si práci pro naší obec,
plánovaly jí dělat s láskou, nadšením, ale hlavně
v klidu a dobré pohodě. Obě již máme
dlouholeté zkušenosti, jak ve funkcích
v
minulých
zastupitelstvech,
tak
i
v dobrovolnosti pořádání akcí nejen v naší obci.
Před dvěma lety nás po volbách čekal
úkol stmelit pracovní kolektiv ze dvou
kandidátek. Tento cíl byl nedosažen! Téměř
žádný respekt, úcta k naší práci a názorům nás
postupně dovedl k rozhodnutí, odstoupit
z našich pozic.
Vyj ádření zastupitelů

Vážení spoluobčané,
rádi bychom jako zastupitelé reagovali
na výše uvedené sdělení o ukončení členství
v zastupitelstvu. Přestože někteří z nás nemají
dlouholeté
zkušenosti
s
funkcí
zastupitele, snažili jsme se vždy soustředit na
co největší vzájemnou spolupráci. Proto jsme
byli náhlým výše uvedeným odstoupením
překvapeni.
Komunikace
mezi
všemi
členy
zastupitelstva nikdy nebyla a nebude
Noví zastupitelé

S ohledem na výše uvedené skutečnosti
se další postup řídí dle §56 zákona 491/2001 Sb.
o volbách do obecních zastupitelstev. Na
uvolněné
místo
zastupitele
nastupuje
automaticky náhradník dle výsledků řádných
voleb. V našem případě jsou těmito náhradníky
Lenka Hájková a Jakub Mrštík. S oběma jsme

Omlouváme se všem, kteří nám
důvěřovali při volbách a podporovali ve
veřejném snažení za to, že jsme naši práci
nedokončily. Pro nás je to těžká situace a vážné
rozhodnutí, ale své selhání necítíme.
Milí Obědováci, čekají nás Vánoční
svátky, které jsou symbolem lásky v rodinách i
v sousedství. Užijeme si je v dobré víře v lepší
časy. Mrzí nás, že se nemohl konat náš oblíbený
Advent. Setkání s Vámi bylo vždy příjemné a
obohacující pro nás pro všechny.
Děkujeme všem, kteří nám ochotně a
dobrovolně pomáhali.
Přejeme Vám i Vašim blízkým hodně
zdraví, vzájemného porozumnění, méně
bezohlednosti, více tolerance, respektu
a sociální podpory.
Vaše Kačka a Alča

jednoduchá. Názory se různí. Přesto jsme se
vždy navzájem respektovali a vyjádření
nesouhlasu kohokoliv ze zastupitelů nikdy
neznamenalo (a neznamená) nerespektování
názoru nebo neúctu k jeho práci, pouze cestu
k diskuzi a hledání řešení, které bude přijatelné
pro všechny.
Za vynaloženou spolupráci pro obec a
občany odcházejícím kolegyním děkujeme.
Petr Klapka , David Kulda , Pavel Klika ,
Petr Šindelář, Tomáš Dymeš

ihned po aktivaci jejich mandátu vzniklou situaci
prodiskutovali a oba souhlasili, že se po zbytek
volebního období stanou řádnými členy
zastupitelstva obce. Na nejbližším veřejném
zasedání, které bude těsně před koncem roku,
složí noví zastupitelé slib a formálně tím potvrdí
svůj zastupitelský mandát. Přesný termín konání
veřejného zasedání zastupitelstva obce bude
zveřejněn do Vánoc.
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Netradiční dýňování

Když jsem na podzim roku 2019,
převlečená za hallowenské strašidlo, pobíhala
po louce s dětmi, které přišly na tradiční
drakiádu a dýňování, ani ve snu by mě
nenapadlo, že za rok si pustíme draka jen
v rodinném kruhu na svých zahradách, a že svět
bude úplně jiný. Přesto se náš kulturní výbor
nevzdal, sehnal dýně k vyřezávání a dal je
k dispozici na náves. Každý, kdo měl chuť a
náladu, se tak mohl zúčastnit soutěže o
nejkrásnější dýni. Takových nadšenců se
nakonec našlo 15 a jejich úžasné výrobky nám
zdobily několik týdnů naši náves. Vzhledem
k této těžké době jsme nakonec odměnili
všechny účastníky drobnou cenou, neboť
všichni jsou vítězové. Ceníme si, že neztratili
zájem o budování lepší obce, jejíž občané by
v této nelehké době měli držet ještě více
pospolu. Všem nám přeji rychlý návrat
k běžnému životu, plného zdraví a radostí
z maličkostí.
Lenka Hájková
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Čerti

Rozhodnutí o přípravě tradiční obchůzky
sv. Mikuláše, anděla s čerty jsme nechali na
rodičích. V době covidové je riziko i troufalost
návštěv dům od domu. Přesto měli rodiče velký
zájem. Mikuláš s andělem letos rozdávali
některým dětem balíčky na návsi pod lipami. Po
čtvrté hodině odpolední se k nim přidal pořádný
čert s plným nákupním košem dobrot. Společně
pak do večera obdarovali 42 dětí.

Mikulášská nadílka letos vyšla na sobotu,
a tak se Mikuláš, andělem i čert na návsi moc
líbili rodinám na odpolední procházce po
vesnici. Že by to byla výzva na příští rok???
Krásně ustrojené skupince děkujeme a zveme je
na příští rok opět do Obědovic.
Alena Sadílková za kulturní výbor
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Obědovičtí divadelníci už
chystaj í novou hru

Udržovat si dobrou náladu v době, která
dobré náladě nepřeje, je sice nesmírně těžké,
ale v rámci zachování duševního zdraví
naprosto zásadní. Mně pomáhá vědomí, že je
pořád na co se těšit. Teď se například těším na
zkoušení naší nové hry, která se bude jmenovat
Ryzí amatéři. V době, kdy čtete tento článek, už
máme za sebou první čtenou zkoušku. Pro mě
jako autora je to vždycky malý zázrak, když
slyším to, co jsem napsal, v podání tak skvělých
herců, jaké v souboru mám, a jsem rád, když se
od prvního čtení „chytí“ a naplňují mou
autorskou představu. Zároveň jsem samozřejmě
trochu nervózní, protože vždycky hrozí
nebezpečí, že to „neklikne“, vtipy nebudou
vtipné, dialogy budou špatně napsané, nebo se
někdo se svou rolí neztotožní. U naší nové hry je
to nebezpečí ještě větší, protože ta hra je
v nadsázce tak trochu o nás. Pojednává totiž o
skupině amatérských divadelníků, kteří se pod
vedením profesionálního režiséra pokoušejí
nazkoušet Jiráskovu Lucernu, ale vůbec se jim to
nedaří. Touhle cestou si plním další autorský
sen, napsat komedii o zkoušení divadla. Za ta
léta, co v Obědovicích divadlo děláme (už jich
bude sedmnáct) jsem se mnohokrát přesvědčil
o tom, že divadelní zkoušky bývají často
zábavnější než samotná hra, a o tohle zjištění
bych se v Ryzích amatérech rád podělil i
s diváky.
Když jsme 18. června ve stodole
U Pozlerů odehráli sousedské představení hry
Ve víně je pravda, asi nikoho z nás nenapadlo,
že půjde o poslední představení. Naštěstí nás

obavy z toho, co ještě virus může napáchat,
přivedly k nápadu pořídit skoro profesionální
videozáznam, takže pokud vás mrzí, že už naši
hru Ve víně je pravda neuvidíte, podívejte se na
naše stránky www.ds.obedovice.cz, kde hned na
titulní stránce najdete odkaz na zmiňovaný
záznam. Naživo je sice naživo, ale díky natáčení
na pět kamer a profesionálnímu zvuku má video
televizní kvalitu.
Na závěr se trochu pochlubím,
v letošním roce se mi podařilo splnit další sen,
napsat filmový scénář. Jmenuje se Jedině Tereza
a je to komedie o klukovi, který kvůli
nedorozumění ztratí svoji životní lásku a snaží
se ji získat tím, že kopíruje slavné scény
z romantických filmů. Bohužel zjistí, že to, co
funguje na plátně, může v reálu dopadnout
katastrofálně. 8. prosince začalo natáčení, a
když vše půjde dobře, příští rok kolem Vánoc
bychom se mohli potkat v kině. Ale už v srpnu
se potkáme na naší návsi s Ryzími amatéry!
Krásné Vánoce a báječný rok 2021 Vám za celý
divadelní spolek přeje
Pavel Novák
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Nové známky na popelnice a
odpady v obci

Problematiku malých a velkých popelnic a přímý
dopad na rozpočet obce jsem popisoval
v předchozích číslech. Díky vstřícnému kroku
svozové firmy jsme v tomto roce nemuseli
doplácet za 2. známky na velkých popelnicích.
V číslech to znamená, že za 38 popelnic
v domácnostech do 4 občanů jsme nemuseli
vynaložit cca 80.000,-Kč navíc. Jelikož se
v odpadovém hospodářství plánují velké změny,
které přijdou v návaznosti na nově schválený
zákon o odpadech, který byl schválen
2. 12. 2020 nemůžeme pro příští rok přijmout
definitivní řešení. K tomuto novému zákonu
zatím nejsou k dispozici prováděcí vyhlášky a
dnes téměř nikdo neví, jaké konkrétní dopady
bude rychle schválený zákon mít. Jedno je jisté,
od 1.1.2021 se zdraží skládkovné o 300,- Kč za
tunu. Znamená to, že se vlivem platnosti
nového zákona navýší náklady na likvidaci
odpadu odhadem o 21.000,-Kč. Vedle toho
budou služby svozové firmy po několika letech

zdraženy o 5%, čímž se náklady na likvidaci
odpadu zvýší o dalších cca 15.000,-Kč.
Pro následující rok se povedlo se
svozovou firmou vyjednat systém svozu, který
nezatíží obecní rozpočet a splní smluvní
podmínky mezi obcí a svozovou společností.
Pokud jste domácnost do 4 občanů, a nechcete
si měnit velkou popelnici za malou, dostanete
dvě modré známky a takto označená velká
popelnice bude svezena vždy jednou za měsíc.
Pokud jste domácnost s více jak 5 členy a máte
velkou popelnici na jedno popisné číslo,
dostanete klasicky dvě žluté známky pro
14denní svoz. Na malou popelnici se lepí jedna
žlutá známka pro 14denní svoz. Bohužel se
obávám,
že
změny,
které
přijdou
s implementací nového zákona v příštím roce,
budou zejména z finančního pohledu mnohem
drastičtější.
Vlivem navýšení poplatků za svoz
komunálního odpadu a celkových nákladů na
jeho likvidaci bude adekvátně navýšena cena
na občana Pro rok 2021.

Na závěr porovnání množství vyprodukovaných odpadů v naší obci
Plasty
Nápojový karton
Sklo
Papír
Bioodpad
Komunální odpad
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Jedlé tuky a oleje

2016
4,8 t
3,5 t
1,1 t
31,1 t
43,9 t
-

2017
4,1 t
4,7 t
1,9 t
47,1 t
40,3 t
-

2018
4,4 t
5,9 t
1,9 t
35,9 t
-

2019
5,7 t
0,6 t
1,6 t
2,1 t
45,3 t
63,9 t*
5,7 t
0,2 t
-

2020
3,1 t
0,3 t
3,1 t
3,2 t
-

42,9 t
3,5 t
0,02 t
0,04 t

*červeně je upravená položka, která v loňském čísle Vavřincových listů byla bez posledního
kvartálu
Připravuj eme? Chtěli j sme připravit. . .

S
ohledem
na
nepříznivou Tříkrálová sbírka
epidemiologickou situaci prozatím nebudeme
Tříkrálová
sbírka
se neuskuteční
pevně stanovovat termíny tradičně pořádaných v tradičním formátu. Nicméně se ve vašich
akcí.
schránkách brzy objeví letáček s informací
jakým způsobem oblastní charitu podpořit i na
Pochod PTP
Tři krále 2021. Sbírka proběhne online v době od
V tradičním termínu 27.12. se měl konat 1.-24. ledna a můžete opět pomoci drobným
pochod PTP. S ohledem na vývoj epidemie se příspěvkem všemi možnými elektronickými
letošní pochod konat nebude. Doufejme, že nás způsoby – „jak na to“ najdete ve vašich
epidemie nebude zužovat dlouho a příští rok si schránkách, na www.obedovice.cz a na
protáhneme kosti.
www.trikralovasbirka.cz.

Přivítání Nového roku
Tradiční silvestrovský ohňostroj jsme byli V případě zlepšení celkové situace budeme
nuceni zrušit. Stejně tak i plesovou sezonu.
jednat operativně.
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
Tiskovina registrována na MK ČR E 21 990
Uzávěrka příštího čísla 1 5. 3. 202 1
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz

