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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tento rok byl pro naši obec v mnoha věcech přelomový. Tou nejpodstatnější z mého úhlu pohledu se
stala skutečnost, že se bývalý starosta rozhodl do dalšího volebního období již nekandidovat. Po
krátké rodinné poradě jsem se rozhodl, že se pokusím další členy do zastupitelstva obce najít a
zaregistrovat novou kandidátku. Moc dobře jsem věděl, že práce v novém zastupitelstvu nebude
jednoduchá a většina věcí, kterým budeme muset čelit, bude pro nás pro všechny úplně nová.
Z dnešního pohledu musím říci, že jsem měl šťastnou ruku. Noví členové zastupitelstva obce přijali
svoji novou roli velice zodpovědně a jejich aktivita mě stále překvapuje. Troufám si tvrdit, že
s jejich pomocí dokážeme udržet Obědovice nezávislé a soběstačné minimálně další 4 roky.
Po jednom měsíci ve funkci starosty ještě nemohu dělat žádné bilance ani závěry, jeden však přesto
udělám. Už za tak krátkou dobu je jasné, že bez opory v rodině bych nemohl tuto funkci vykonávat.
Přes všechnu moji snahu neomezovat rodinu na úkor funkce starosty, jsem zjistil, že toto bude můj
nejobtížnější úkol. Dovolím si tedy na tomto místě poděkovat především své manželce, pro kterou
není tato situace příliš snadná, a která mi je velkou oporou – díky Marťo!
Další velice náročnou akcí je rozjezd výstavby splaškové kanalizace obce. Po technicky i finančně
náročné přípravě na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod jsme si v říjnu tohoto roku mohli
říci, že všechny podmínky k získání dotace na tento projekt byly splněny. Tříletá práce na
projektové dokumentaci a nespočet administrativních povinností, které předcházeli získání dotace,
konečně začíná přinášet své ovoce. V polovině října bylo předáno zhotoviteli staveniště a stavba
kanalizace v Obědovicích oficiálně začala. V západní části obce roste čistírna odpadních vod, první
metry splaškové kanalizace a nezbytná infrastruktura v podobě elektrické a vodovodní přípojky. Na
další straně se můžete podívat na orientační harmonogram stavby jednotlivých úseků kanalizace na
nejbližší období. Zeleně je úsek, který bude hotový do konce roku 2014, modře jsou úseky, na
kterých se začne pracovat od ledna. Uvedené plány jsou pouze orientační a silně závisí na
povětrnostní situaci a technických podmínkách stavby.
Celá stavba kanalizace je naplánována přibližně na jeden rok a měla by být hotova do srpna 2015.
Výkopové práce zcela určitě každému z nás znepříjemní pohyb a život v naší obci. I když se
snažíme o to, aby znečištění komunikací bylo co nejmenší, všichni se musíme připravit na to, že po
dobu stavby se budeme setkávat s větším znečištěním našeho okolí od stavební techniky včetně
zvýšeného hlukového zatížení.
Na obecním úřadě je k dispozici projektová dokumentace kanalizační přípojky pro každou
nemovitost. Vzhledem k tomu, že stavba kanalizace již začala, prosím ty z vás, kteří si ještě
nevyzvedli svůj projekt na domovní přípojku, aby tak učinili do 23. 12. 2014.
Se sklonkem roku bych vám rád popřál mnoho příjemně strávených chvil u vánočního stromečku,
spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky. V novém roce všechno dobré, hodně
štěstí, zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Petr Klapka, starosta

Vdechnutí života
Tak bych nazval snahu nového zastupitelstva o rozproudění provozu hostince U Vavřince. Většina
z Vás si jistě pamatuje dobu před přestavbou hostince U Vavřince na polyfunkční dům. Rád
vzpomínám na tu atmosféru, kvůli které jsme se tam scházeli v počtu převyšujícím desítky. Dnes,
po uplynutí období „dotačních podmínek“, máme jedinečnou možnost vrátit staré časy do nového
prostředí. Jsme přesvědčeni, že se jedná o jedinečnou příležitost, kterou bychom neměli rozhodně
promarnit.
Otevření hospody byl krok, na kterém se jednoznačně shodli všichni zastupitelé. Rozhodli jsme se
pro pilotní spuštění provozu hostince U Vavřince. Tomuto rozhodnutí napomohla i skutečnost již
naplánovaných akcí, díky kterým jsme mohli sdílet vytopení prostor. Právě topení je totiž tou
nejvyšší finanční zátěží provozu celého objektu polyfunkčního domu. Zastupitelstvo tuto
problematiku mapuje a zaznamenává spotřebu všech energií při jednotlivých akcích. Jednou z cest
jak minimalizovat dopad provozu hostince U Vavřince na celkové provozní náklady je vybudování
komínu. Hostinec by se pak vytápěl kamny na dřevo, tak jak tomu bylo před rekonstrukcí. Vše se
v 1. čtvrtletí následujícího roku vyhodnotí. Porovnají se případné investiční a provozní náklady a
jejich eventuální úspora. Zastupitelstvo se tak bude moci rozhodnout na základě několika vstupních
parametrů pro správnou variantu.
V hostinci U Vavřince se v posledním čtvrtletí tohoto roku uskutečnilo hned několik úspěšných
akcí. Když vynechám ustavující zasedání zastupitelstva, tak hned první bylo posvícenské posezení,
které bylo zpestřeno vystoupením mažoretek a divadelním představením. Posvícenské posezení

navštívilo více jak 150 návštěvníků a po grilovaných kýtách se jen zaprášilo. Další úspěšné akce,
jako byly adventní trhy a hra Normální blázinec, obědovického divadelního spolku, úspěšně
navázali.
Poslední plánovanou akcí tohoto roku bude SILVESTR PO OBĚDOVICKU, kam jste všichni
srdečně zváni. Pokud někdo nedostal, nebo ve své schránce nenašel pozvánku na tuto akci, sledujte
plakáty nebo webové stránky www.obedovice.cz.
Před koncem mého prvního příspěvku, bych Vám rád popřál klidné vánoční svátky a vše nejlepší
v roce 2015. Na úplný závěr Vás jménem celého zastupitelstva srdečně zvu do hostince U Vavřince,
který bude i v novém roce otevřen každý pátek, sobotu i neděli.
David Kulda, místostarosta

Výsledky říjnových komunálních voleb v Obědovicích
Petr Klapka
Petr Šindelář
Adéla Pozlerová
David Kulda
Pavel Klika
Petr Sadílek
Božena Stejskalová

- 71 hlasů
- 61 hlasů
- 63 hlasů
- 72 hlasů
- 59 hlasů
- 58 hlasů
- 64 hlasů

Starostou obce byl zvolen Petr Klapka, místostarostou David Kulda.

Kulturní akce v Obědovicích
Posvícení
Posvícenský podvečer dopadl úspěšně. Po několika letech se obec rozhodla změnit program
posvícenské zábavy, když tradiční tancovačku vystřídalo vystoupení mažoretek a divadelní
představení. Pozvali jsme skupinu Fénix z Chlumce nad Cidlinou. Sedmnáct děvčat ve věku 8 až 10
let pod vedením Markéty Kratochvilové, předvedlo soutěžní sestavu, při které plný sál ani nedutal.
Mažoretky vystřídal divadelní spolek LOOCH z Lovčic. Ten zahrál klasiku Naši furianti od
Ladislava Stroupežnického. Diváci je odměnili bouřlivým potleskem. K dobré náladě přispěl i
uvítací panáček od obecního úřadu. Další občerstvení zajistil místní divadelní spolek. Vzhledem k
tomu, že se tato změna setkala s kladnou odezvou, bude zastupitelstvo uvažovat o podobném
scénáři příští posvícenské zábavy.
Alena Sadílková

Advent
Letošní tradiční Advent v Obědovicích proběhl na první adventní neděli 30. 11. 2014 od 14:00 hod.
v hospodě U Vavřince. Oslovili jsme pár firem, které jsme našli na webu: Hradecký venkov-Tržnice
Hradeckého venkova a Webtržnice. Nabídku přijali - Rakytník Lhota pod Libčany, Řeznictví a
uzenářství U Brožů, Trdelník - Lokajovi z Libřic, Farma Roudnice, Staročeské perníky z Hořic Aleš Vostřez, Kubištovy hořické trubičky, Řepný sirob z Hořic - paní Foffová, Papírový pedig paní
Chlibková, Šperky z korálků - K. Kuklová, Gelové svíčky - slečna Žarnovská. A jako každoročně
přijela Nikola Vaicová, která připravila spoustu floristické vánoční dekorace, kterou jste si mohli
zakoupit a někteří vyrobit sami. Pro návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění, které připravily
maminky z Obědovic. V 17:00 hodin se začal nalévat punč, starosta obce Petr Klapka pronesl pár
vět i s přáním k vánočním svátkům, novému roku a poté se už rozsvítil “Vánoční strom“. Všem
děkujeme a těšíme se na příští „Tradiční Advent v Obědovicích“v roce 2015.
Kateřina Kutíková, správcová

Adventní sbírka pro MŠ a ZŠ Kratonohy
Rády bychom Vás v následujících řádcích informovaly o akci, která se již několikátým rokem
konala v Kratonohách. Jedná se o tvoření, při kterém maminky společně vyrábí vánoční dekorace.
Hlavním nápadem letošního tvoření byly stromečky z papírového pedigu s jejichž výrobou měla
předešlé zkušenosti paní Alena Váňová, která nás všechny zasvětila do jejich výroby. Pletení
stromečků předcházela výroba velkého množství papírových ruliček, které se staly naším domácím
úkolem a následně „zlým snem.“ Při společném pletení stromků si pak mnohé z nás připadaly jak
chobotnice s neposlušnými chapadly. Aby stromečky vypadaly k světu, následovalo moření,
barvení a finální zdobení. Dále byly k zakoupení: krásně zdobené perníkové koule, perníčky,
dekorace z umělého mechu, mejdlíčka, andělíčci z šišek, vánoční přáníčka atd.
Prodej výrobků se konal tradičně v Kratonohách při společné oslavě adventu a letos poprvé i
v Obědovicích v hospodě U Vavřince. Letošní výtěžek sbírky 10 550 Kč byl rozdělen rovným dílem
mezi Mateřskou školku a Základní školu v Kratonohách. Touto cestou chceme rovněž poděkovat
všem, co si výrobek zakoupili nebo finančně přispěli. Do Mateřské školky v Kratonohách byly
zakoupeny hračky v hodnotě 5 275 Kč. Děti se z nich budou radovat 18. 12. při školkové nadílce.
Lucka Kuldová, Adéla Pozlerová

Mikulášská besídka
Letošní mikulášská nadílka se konala v duchu rodinném. Většinu dětí udolaly bacily a místo
skotačení v hospodě U Vavřince se doma kurýrovaly. Chvíli jsme se obávaly, že zpívat a recitovat
budeme Mikuláši, Andělovi a třem čertům samy. Nakonec se pár zdravých dětí přeci jen našlo a za
své odvážné počínání byly odměněny.
Pro zpestření zábavy jsme si připravily tanečky od Míši Růžičkové, které jsme společně s dětmi
v kostýmech čertic tancovaly. Jednoduchá choreografie a chytlavý text písní se zalíbil i dětem, proto
se chystáme zařadit podobný program i na dětský karneval.
Adéla Pozlerová, Lucka Kuldová

Připravované akce
Silvestrovské posezení
Tříkrálová sbírka

31. 12. 2014
9. 1. 2015

Obecní ples

14. 2. 2015

Dětský karneval

28. 2. 2015

Velikonoční tvoření

21. 3. 2015

Dětský den

30. 5. 2015

Tvoření v knihovně

každé první úterý v měsíci (6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.4., 2.6.)

Obecní knihovna Obědovice
Od září v knihovně probíhá velká celoroční soutěž pro děti: LOVCI PEREL. Během prvních tří
měsíců se nám zaregistrovalo 18 dětí, které dohromady přečetly 64 knih. Ke každé knize děti
dostaly hrací kartu se sadou otázek. Za správně vyplněnou hrací kartu si děti mohou navléknout
perlu na svoji šňůru perel, kterou mají zavěšenou v knihovně, a také získají také peněžní odměnu ve
speciální knihovnické měně „Morionech“. Děti se mohou registrovat po celou dobu trvání soutěže,
tj. až do konce školního roku. Všechny ušetřené Moriony pak budou moci děti utratit
v prázdninovém obchůdku v knihovně.

Každé první úterý v měsíci je v knihovně připraveno TVOŘENÍ pro děti. Podzimní vyrábění se
neslo v duchu zvířecí říše. Během čtyř setkání jsme se totiž stihli nejenom věnovat populárním
náramkům z gumiček, ale také si vyrobit podzimní sovy, berušky, netopýry, želvičky, delfíny i
duhové motýly. Během posledního adventního tvoření jsme vyráběli andílky a malovali perníčky 
Martina Klapková, knihovnice

Blázinec skončil, ať žije zabíjačka
Normální blázinec se stal nejhranějším představení v historii našeho divadelního spolku. V
„útulném domečku s mřížemi na oknech“ jsme se zabydleli tak dobře, že jsme se s ním jen těžko
loučili. Tím bych chtěl poděkovat všem divákům, kteří v sobotu 6. prosince na rozlučku do sálu
Domu U Vavřince dorazili a smáli se tak, že jsme ani nedostali čas a prostor konec téhle důležité
kapitoly našeho divadelnictví náležitě obrečet.
Nepřestávám být pyšný na to, co jsme za těch jedenáct let divadelnictví dokázali. Nepovedlo by se
to, kdyby se nevytvořila skvělá parta, která za všech okolností táhne za jeden provaz, ať už
z jeviště, nebo v zákulisí. Moc mě proto mrzí, že v příští hře už neuvidíte dva skvělé herce, kteří
k Divadelnímu spolku Obědovice neodmyslitelně patří. Když k nám před čtyřmi lety přišla Markéta
Mentelova, dodala souboru záplavu mladické energie, i když hrála starou babku v Jarušce Láskové,
a radost a pohodu, navzdory tomu, že v Normálním blázinci jsme z ní udělali protivnou vražedkyni.
Teď ale musí udělat důležitý životní krok a s ním se bohužel hraní divadla neslučuje. Předat herecké
otěže mladším se rozhodl i Zdeněk Pavlíček. Jeden ze zakládajících členů souboru nás mohutně
podporoval i jako starosta obce, a především díky němu se mezi spolkem a obecním úřadem
vytvořila skvělá symbióza, ze které těžíme všichni, a pevně věřím tomu, že budeme i do budoucna.
Mimochodem, budoucnost. Ta je voňavá a vepřová. Jmenuje se Domácí zabíjačka a vy si ji budete
moci vychutnat 14. a 15. srpna 2015, tradičně v rámci obědovické pouti. Zase vás budeme chtít
především pobavit, tentokrát příběhem, v němž se to bude přímo hemžit pravými i levými
tetičkami, prožijete nefalšovanou zabíjačku a potkáte falešnou Indiánku. Opuštěná místa v divadelní
šatně zaplnili navrátilec Pavel Koníček a nová tvář, Eva Karová, kteří s námi absolvovali první
čtenou zkoušku. To, že jsme se v jejím průběhu skoro pořád smáli, je víc než dobré znamení. Držte
nám proto palce a těšte se na premiéru.
Pavel Novák, režisér

Pták roku v Obědovicích
Mnozí z nás si jistě všimli nového „spoluobčana“ čápa bílého, který se usadil na stodole u Maláčů.
Rovněž ho můžeme vidět na polích podél silnice, kde si obstarává obživu. Radost z tohoto
návštěvníka jde ruku v ruce s obavou, co se stane, až začne mrznout a pole pokryje sníh, který
znemožní obživu tomuto nádhernému opeřenci, který je tradičně znám jako posel jara, viz
pranostiky: „Přilétají k nám zase čápi, divoké husy, kačice, laštovice okolo svatého Řehoře“ nebo
„Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.“ K čápovi se
rovněž váže pověra, že nosí děti. Můžeme tedy považovat přítomnost čápa za předzvěst babyboomu
v Obědovicích?
Věděli jste, že Česká společnost ornitologická vyhlašuje každý rok Ptáka roku? Právě letos obsadil
tento trůn Čáp bílý a Čáp černý. Kdo si myslí, že čápi dostali pomyslnou korunku a krabici žab, je
na omylu. Cílem této soutěže je upozornit na zajímavé ptačí druhy a vybídnout veřejnost k jejich
sledování, praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec.
Zjišťovala jsem, jak se zachovat v případě, že čáp neodletí do teplých krajů. Kontaktovala jsem tedy
Českou společnost ornitologickou s dotazem, jak máme dále postupovat. Zde je vyjádření paní
Barbory Kaminiecké: „Opravdu u nás přibývá čápů, kteří na zimu neodlétají a díky mírnějším
zimám a často i lidské pomoci zdárně přežívají. Pro čápy není limitující zima, zvládnou i silné
mrazy, ale nedostatek potravy. Proto je někdy nezbytné zimující čápy přikrmovat (ideálně zbytky z
rybáren nebo jednodenními kuřaty). Ale samozřejmě je otázka, zda toto není tak trochu proti
přírodě. Čáp, který na zimu neodlétá, měl zřejmě nějaký zdravotní problém a podle přírodních
zákonů by tedy neměl přežít, a pokud přežije, zřejmě má jiné kvality, které mu to umožnily. Takže je
to trochu dilema. Zatím bych čápa pouze pozorovala, pokud by se někde objevil zesláblý, zraněný a
neschopný letu - potom, prosím, kontaktujte příslušnou záchrannou stanici - ve vašem případě to asi
bude Jaroměř: http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/Jaromer (tel. 603 847 189, 605 251
434). Zdravého a letu schopného čápa lze odchytit jen velmi těžko. Mějte se hezky a dejte vědět, jak
to s čápem v Obědovicích dopadlo.“
Adéla Pozlerová

Poslední pozorování čápa na stodole u Maláčů

Meteorologické zpravodajství pana Zikmunda
Porovnání úhrnu srážek za roky 2013 - 2014

2013/mm

2014/mm

leden

29

únor

Tropické dny (> 30 st. C)

červenec

7

13

41

srpen

9

2

41

3

celkem

20

19

březen

17

48

duben

22

25

květen

145

104

červen

99

20

červenec

43

58

srpen

68

96

září

74

69

říjen

53

35

listopad

32

19

prosinec

15

celkem

638

518 (bez prosince)

Rozdíl mezi roky 13 a 14 ve srážkách se jeví kolem 100mm což je o více než 12% méně.
Meteorologické údaje dodal pan Zikmund.

Pošta Kratonohy bude přes svátky otevřena 29. 12. od 14:00 do 17:00; 30. 12. od 8:00 do 11:00 a
2. 1. od 14:00 do 15:30 hodin.

Nově na www.obedovice.cz naleznete „Hlášení místního rozhlasu“.

