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obec@obedovice.cz

Vážení spoluobčané,
Začátek roku 2015 je v naší obci spojen především
s pokračující výstavbou kanalizace. Díky velice mírné zimě
mohly práce spojené s pokládkou kanalizačního potrubí
probíhat prakticky nepřetržitě, což nám velice pomohlo při
plnění časového harmonogramu prací. Pro obec je klíčové
dokončení veškerých prací do konce srpna tohoto roku. Je to
jedna z hlavních podmínek Státního fondu životního prostředí,
jehož prostřednictvím čerpáme prostředky na stavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod. Celý projekt je ve fázi
realizace již za svou polovinou, to ostatně můžete posoudit
sami, protože těžká technika je v obci nepřehlédnutelná. Od
února se začaly budovat i veřejné části domovních přípojek. Ke
sklonku března jich je hotovo více než 60, což také odpovídá
přibližné polovině všech přípojek. Zároveň se zemními pracemi
probíhá budování vlastní čistírny odpadních vod, připravuje se
instalace technologických zařízení čistírny i čerpací stanice.
Podle aktuální situace můžeme očekávat, že přibližně
v průběhu května začneme vydávat povolení k napojení
prvních nemovitostí pro testovací provoz čistírny. Tomuto
povolení bude předcházet obhlídka provedení napojení
soukromé a veřejné části přípojky pověřenými pracovníky
zastupitelstva obce a sepsání smlouvy o vypouštění odpadních
vod do obecní kanalizace.
Nejen na velkých projektech však stojí veřejný život
v obci. V těchto dnech se završuje několikaleté období přípravy
územního plánu obce a v době, kdy čtete tento výtisk, již nový
územní plán nabyl právní moc. Územní plán řeší všeobecný
rozvoj obce a klade si za cíl nalézt takové předpoklady, které
by umožnily další výstavbu a rozvoj obce při zachování
vyváženého stavu mezi životním prostředím, hospodářstvím a
lidmi obývajícími území Obědovic.
pokračování na str.2
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Krátce
Oznamujeme,
že
došlo
ke
změně režimu vydávání obědů.
Nově již rozvoz obědů a platby
zajištuje přímo Hostinec u
Nosků z Dobřenic. Pokud máte o
odběr obědů zájem, kontaktujte
hostinec
přímo
mailem
info@hostinecunosku.cz
nebo
na tlf. +420 495 451 202.
Obecní hostinec U Vavřince
otevřen úterý až neděle.
více na str. 4
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Tak jako každý rok již nyní myslíme na
zajištění úklidu veřejných prostranství. Již od
ledna jednáme s Úřadem práce o finanční
výpomoci na veřejně prospěšné práce. I přesto,
že úklid obce bude tento rok ztížen kvůli
výstavbě kanalizace, věřím, že se nám podaří
udržet obec ve stavu, za který se nebudeme
muset stydět.
Mnozí z vás za mnou přicházejí se
stížnostmi na špatnou slyšitelnost obecního
rozhlasu. Pokud se vám stane, že hlášení
propásnete, nebo je zrovna u vás rozhlas špatně
slyšet, máte další možnost se kdykoliv podívat
na internetové stránky obce, kde v sekci
„hlášení místního rozhlasu“ naleznete všechna
hlášení pěkně pohromadě. Až to počasí a další
okolnosti dovolí, provedeme revizi celé sítě

veřejného rozhlasu a nefunkční reproduktory
necháme opravit.
Pokud se ohlédnu na nedávné kulturní
akce, které jsme pro vás připravili, musím říct,
že z nich mám dobrý pocit. Posvícenské
posezení, Adventní podvečer, Silvestr, Obecní
ples a další akce pořádané obcí, knihovnou,
divadelníky, rybáři – všechny tyto aktivity jste
ocenili především vaším zájmem a účastí. Na
většině z nich byla překročena hranice jejich
návštěvnosti 90-100 lidí, což bylo v minulosti
ojedinělé. Držme si všichni palce, aby kvalita
těchto akcí neklesala, a na každé z nich jsme se
dobře bavili a potkávali se v co největším počtu.
Vše dobré přeje Petr Klapka, starosta.

Co se rozhodovalo na veřejném zasedání
zastupitelstva?

výměnných fondů.
8)Schválili jsme dar na neinvestiční výdaje pro
Veřejné zasedání 6. 3. 2015
základní a mateřskou školu Prointepo ve výši
5000,- Kč.
1)Schválila se úprava v zadání Územního plánu 9)Schválili jsme dar pro český svaz včelařů, ZO
Obědovic.
Nechanice ve výši 1000,- Kč.
2)Schválili jsme pořízení územní studie pro
lokalitu Z8 v souladu s platným UP obce Veřejné zasedání 31.3.
Obědovice.
3)Odsouhlasili jsme skácení stromů dle tří 1)Schválili jsme rozpočet na rok 2015 a
žádostí od pana Petra Hurta, pana Petra Žitného rozpočtový výhled na roky 2016-2020.
a pana Františka Vyleťala.
2)Oznámili jsme, že územní plán obce nabyl
4)Schválili jsme záměr prodeje části obecního právní moci a je platný.
pozemku p.č. 266/17 v KÚ Obědovice dle 3)Schválili jsme, aby věcná břemena do
zastavovací studie z května 2005. V této studii 40.000,- Kč byla účtována do nákladů.
je pozemek označen č.6.
4)Schválili jsme uzavření smlouvy na pronájem
5)Schválili jsme výsledek výběrového řízení na obecních prostor sloužících k podnikání (sál,
účetní – výběrové řízení vyhrála paní Romana lokál + přilehlé místnosti).
Hašková, kterou v tuto chvíli zaškoluje paní 5)Schválili
jsme
zprávu
o
přezkoumání
Doležalová.
hospodaření obce za rok 2014.
6)Schválili jsme podání žádosti na příspěvek 6)Schválili jsme inventarizační zprávu za rok
z
úřadu
práce
na
pracovníka
veřejně 2014.
prospěšných prací.
7)Schválili jsme příjem dotací na kanalizaci ze
7)Odsouhlasili jsme obnovení smlouvy s KMHK SFŽP v hodnotě 1.770.317,03,- Kč
o poskytnutí dotace na nákup knih do

Důležité informace

probíhá každou lichou sobotu v dopoledních
hodinách.
Zápis do MŠ Kratonohy proběhne 28. 4. 2015 od Na středu 6. května plánujeme další veřejné
9.00 hodin – 11,00 hod.
setkání v hostinci U Vavřince na téma
Obec zprostředkuje vývoz splaškových odpadů kanalizace, kde bude objasněn postup připojení
těsně před připojením nemovitosti k obecní do obecní ČOV.
ČOV.
Odvoz spalitelného odpadu na čarodějnice

Sokolky v Obědovicích
Každé pondělí a čtvrtek se schází U
Vavřince parta žen, které touží po pevných
ženských křivkách. Předcvičují profesionálky na
slovo vzaté Jillian Michaels, Hanka Kynychová,

Lenka Nováková, Václav Krejčí. S jazykem na
triku se parta cvičenek snaží udržet jejich
tempo. Kdo máte zájem, přijďte se přesvědčit
na vlastní tělo. Jak řekl Sir Winston Churchill:
„Nemůžeme vám slíbit víc než krev, dřinu, slzy
a pot.“
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Co se děje na Lednici?
Někteří z vás si možná všimli, že se na té
Lednici něco děje! Jelikož Vavřincovy listy
nejsou časopisem čítajícím desítky stran,
pokusíme se v následujících řádcích informovat
o tom nejdůležitějším, co se kolem našeho
rybníka událo.
Rybník Lednice, který je oficiálně veden
jako požární nádrž, měli v pronájmu Pavel
Koníček a Petr Sadílek. Hlavní náplní nájemní
smlouvy, která minulý rok vypršela, byla údržba
a péče o vodu a ryby.
V září 2014 se o Lednici přihlásil Zdeněk
Matějka ml. se zajímavým záměrem. Požadoval
pronájem Lednice s tím, že by na ní chtěl
vychovat mladé rybáře, aby zase oni mohli
časem
předat
zkušenosti
těm
mladším.
Nevyhnuli jsme se bouřlivým diskuzím mezi
současnými a možnými budoucími nájemci.
Celá situace se řešila za přítomnosti všech
zastupitelů a všech zainteresovaných účastníků.
Jejich seznam najdete na konci tohoto článku,
kde jsou uvedeni jako členové rybářského
spolku. A výsledek, se kterým nakonec všichni
souhlasili? Lednice se nikomu
pronajímat
nebude. Vznikla parta lidí, která se prozatím
neoficiálně rozhodla spolupracovat v rámci
rybářského spolku Vavřinec. Čas ukáže, zda se
bude jednat o stabilní seskupení, stejně jako je
tomu u Divadelního spolku. Rybářský spolek
bude spravovat Lednici, vodu, ryby a přilehlé
okolí. Přestože nemají všichni společný názor,
mají společný cíl. To je velmi podstatné a
věříme, že se na tom dá stavět.
První pozitivní vlaštovkou seskupení se
stal zápis do dětského rybářského kroužku,
který se konal 7. 3. 2015. Přihlásilo se celkem
10 dětí. Děti se sešly už dvakrát a začaly
testovat čerstvě nabyté zkušenosti a také svoji
rybářskou výbavu na Lednici.
Další společnou akcí rybářského spolku
se stalo prořezání stromů u břehů Lednice, aby
se rybářům lépe nahazovalo. Spolu s tím se
vyčistila „halda“, která v sobě dlouhá léta
držela neskutečných 5 tun bahna.
V rámci rybářského spolku se budou
prodávat povolenky za cenu 350 Kč. Prodejem

Ondatra, která byla chycená a odvezená k řece Bystřici

povolenek byl pověřen Zdeněk Matějka ml., u
kterého si povolenku můžete koupit kdykoliv po
telefonické dohodě na tel.: 774 996 536.
Vybrané peníze se použijí výhradně na činnost
rybářského spolku, dětského kroužku a na
správu a provoz Lednice – vápnění, krmení,
osádku ryb atd.
Významnou akcí rybářského spolku
budou dětské rybářské závody, na které plynule
naváže Dětský den pořádaný obcí Obědovice. O
programu Dětského dne budeme podrobněji
informovat na plakátech, pozvánkách a místním
rozhlasem. Po celý den bude zajištěno
občerstvení pro všechny účastníky, proto řízek
mezi chlebem nechte doma a přijďte všichni 16.
5. 2015 k vodě.
Rybářům se již také povedlo odchytit dvě
ondatry, které nadělaly několik děr v březích, a
odvezli je k řece Bystřici.
Členové rybářského spolku Vavřinec:
Zdeňek Matějka ml., Zdeňek Sadílek, Pavel
Koníček, Filip Koníček, Jakub Koníček, Josef
Holeček ml., David Kulda, Jiří Matějka, Jan
Matějka, Dominik Komárek, Tomáš Doležal, Petr
Sadílek, Josef Jiránek, Martin Černohlávek.
V dalším vydání Vavřinových listů
poskytneme
rybářům
prostor,
aby
vás
informovali o tom, co dělají, jak to dělají, proč to
dělají, jaké jsou plány s obsádkou rybníka, jak to
jde dětem v kroužku, především zda už poznají
rozdíl mezi karasem a kaprem.

Příspěvek rybářů
2. 4. 2015 po rybářské schůzi vznikla bouřlivá
debata o rybách a jeseterech, zda ano či ne a
za co, protože spolek Vavřinec nedisponuje
žádnými prostředky, vznikla sbírka na nákup
ryb. Jako první investoval své finanční
prostředky Josef Jiránek, kterému opravdu záleží
na provozu rybníka Lednice, poté ho následovali
Maláč Viktor, Matějka Zdeněk ml., Komárek
Dominik, Metelka Ota, Koníček Jakub, Sadílek
Petr, Matějka Jiří, Kulda David, Černohlávek

Martin, Šefr Václav, Šťastný Roman, Matějka
Zdeněk st., Fijala Jan, Matějka Jan, Holeček Josef
ml., Doležal Tomáš, Koníček Filip, Vyleťal
František. Všem moc děkujeme a vážíme si
toho, že jim není lhostejná situace spolku. Za
vybrané peníze byl proveden 8. 4. 2015 v
Holohlavech nákup ryb: paryby Jesetera
ruského, Candáta, které jsme vypustili do
Lednice.
Matějka Zdeněk ml.
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Změny U Vavřince

Na dětském karnevalu informovala Iveta
Mrštíková místostarostu, že k poslednímu dubnu
končí v hostinci U Vavřince. Představa, že
budeme muset hospodu U Vavřince zavřít, se
nám nezamlouvala. Celá rekonstrukce hostince
u Vavřince na Polyfunkční dům se přece
nedělala proto, aby byl prostor hospody
nevyužit
nebo
využit
jen
příležitostně
k pořádání soukromých akcí.
Jak se lidově říká, máme KLIKU. Dřív než
jsme se ohlédli, ozval se první zájemce, který by
rád pokračoval v budování dobrého jména
hostince U Vavřince. Využili jsme tedy nabídky
Ing. Miloše Szűcse, který se stal novým
nájemcem. Odpovědný vedoucí je Zdeněk Šrytr,
kterého možná znáte z udírny u Selské jizby

Knihovna - statistické ohlédnutí
Již 10 let v knihovně funguje elektronický
výpůjční systém. První počítač do knihovny jsme
pořídili v roce 2003 spolu s knihovním
systémem Lanius. Během několika měsíců jsme
opatřili všechny naše knihy čárovými kódy a
zadali je do systému. V následujícím roce jsme
přešli od papírové evidence čtenářů i výpůjček
knih na evidenci elektronickou. První i všechna
další PC včetně knihovních systémů (Lanius a
později Clavius) jsme pořizovali z dotací VISK,
určených pro modernizaci knihoven.
Nabízíme k nahlédnutí tabulku, jak se
knihovně v uplynulých letech dařilo.

přezdívané Kiosek.
Hospoda U Vavřince bude fungovat ve
stejném duchu, jako tomu bylo dříve, tzn., že
přednost mají akce pořádané pod záštitou obce
Obědovice nebo místních spolků. Nový nájemce
také bez problémů souhlasil s tím, že si sál
může občan Obědovic pronajmout pouze za
cenu energií, tak jak tomu bylo doposud. Je tu i
možnost, že by někdo chtěl celý hostinec U
Vavřince jen a jen pro sebe, stačí to projednat
se zástupci obce a nájemcem a domluvit se na
podmínkách.
Na závěr bychom rádi poděkovali Ivetě
Mrštíkové a jejímu kolektivu za předchozí
spolupráci a novým nájemcům popřáli mnoho
společných úspěchů.

V loňském roce 2014 si do knihovny
přišlo vypůjčit knihy 47 čtenářů, z toho 28 dětí
do 15 let. Dohromady si vypůjčili přes 820 knih,
což vychází v průměru přes 17 knih na každého
čtenáře včetně dětí. Vzhledem k počtu obyvatel,
navštívilo naši knihovnu loni přes 16 % občanů.
Těší nás, že se do naší celoroční soutěže
Lovci perel zapojilo již 20 dětí, které dohromady
přečetly více než 170 knížek a ke všem knihám
správně zodpověděly zvídavé otázky na hracích
kartách.
Vyrábění v knihovně se stále koná každé
první úterý v měsíci, tj. 7. 4., 5. 5. a 2. 6. 2015.
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Silvestr a silvestrovské odpoledne
2014
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bylo vše, jak má být.
Silvestrovského odpoledne se zúčastnilo
více jak 50 lidí nejen z Obědovic, ale i z
Kratonoh a Michnovky. Někdo přišel posedět a
ochutnat, někdo si odnesl výslužku domů.
K posezení se podával čerstvý ovar, který
tvořila směs toho nejzdravějšího bílého masa na
světě, pravda, s trochou libového. Řádně píšící
křen také nemohl chybět. Odpoledne se
překulilo k večeru a už jsme koukali na hodinky,
abychom vše připravili na silvestrovský večer.
Vzhledem k pozdnímu naplánování nás
nemohla provázet živá hudba, ale zdálo se, že
to nebyl až tak zásadní problém. Večer se sešlo
přes 90 tance a zábavy chtivých návštěvníků.
Celý večer utekl jako všechny dny před tím a
než jsme se nadáli, byl čas připravovat
ohňostroj a novoroční přípitek. Ohňostroj, který
trval téměř 8 minut, byl provázen tematickou
hudbou a cinkotem skleniček. Po poslední ráně
jsme se vrátili zpět k zábavě a tanci, někteří
z nás se domů dostali až v 6 hodin ráno.

Myšlenka OBĚDOVICKÉHO SILVESTRA se
zrodila až v poslední dny měsíce listopadu.
S mírnými obavami jsme počítali, kolik lidí by se
asi tak přišlo pobavit poslední den v roce do
obecního hostince U Vavřince. Aby to nebylo
jednoduché, přidala se k tomu myšlenka
SILVESTROVSKÉHO ODPOLEDNE s posezením
nad zabíjačkovými výrobky.
V
rámci
propagace
se
roznesly
pozvánky, vyvěsily se plakáty, informace se
vypustila do místních kuloárů a ve finále se
ještě jednou přidaly pozvánky k poslednímu
číslu Vavřincových listů v roce 2014. Obecní
internetové stránky a místní rozhlas odvedly
také svoji práci.
Samotná příprava začala již den před
Silvestrem. Zabíjačkové výrobky potřebovaly
svůj čas na oddech, než jsme se do nich mohli
pustit. Bylo zapotřebí nakoupit suroviny, zatopit
v brutaru, trochu popít a s chutí se pustit do
Spoustu dalších vydařených akcí jako
samotné výroby. Práce šla hezky od ruky a bylo
SILVESTROVSKÉ
ODPOLEDNE
a
z ruky do pusy. Nadělalo se přes 110 jitrnic, více OBĚDOVICKÝ SILVESTR přeje David Kulda.
jak 70 kroupáků a 8 tlačenek. Vše se nechalo za
časté kontroly řádně odležet, aby na druhý den
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Tříkrálová sbírka v Obědovicích

Již podruhé se v naší obci uskutečnila
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká
republika. V Obědovicích se na koledu vydaly
dvě party dětí. Jedna pod vedením Kateřiny
Kutíkové – Michaela Hurtová, Jaroslav Šalda a
David Vejr a druhá pod vedením Ivety Mrštíkové
– Lucka Valentová, Andrea Pavlíčková a Nikola
Všetečková.
I
přesto,
že
průběh
koledování
znepříjemňoval studený vítr, obešly děti celou
vesnici. Po rozpečetění kasiček a finálním
součtu bylo v naší obci vybráno celkem 7193
Kč. Obě party vykoledovaly podobné částky,
první dosáhla částky 3726 Kč a druhá 3467 Kč.
V České republice bylo celkem v Tříkrálové
sbírce vybráno 89 317 730 Kč.
Jako poděkování dětem uspořádala
Oblastní charita Hradec Králové První královský
ples, který se konal v Obědovicích U Vavřince.
V sále se sešlo téměř 40 dětí, které si užily
bohatý program zajištěný agenturou Swobi s.r.o.

Obecní ples
Ples bez lidí, to je jako kachna bez šesti,
jeden bez druhého se zkrátka neobejdou. Jsme
rádi, že jste stejně jako v loňském roce dorazili
v hojném počtu. Zpočátku se nikomu do tance
moc nechtělo a vypadalo to, že jsme přišli
posedět, okouknout kdo, co, jak a s kým. Jak by
se to mělo na plese správně rozbalit, nám
ukázali mladí tanečníci z Chlumce nad Cidlinou,

Předtančení v podání mladých tanečníků
z Chlumce nad Cidlinou

Obědovičtí koledníci

Závěrem
děkujeme
obědovickým
dětem,
vedoucím skupinek a v neposlední řadě těm,
kdo naše koledníky mile přijali a štědře
obdarovali.

kteří předvedli sambu, čaču, rumbu, paso doble
a jive. Pivko a panáčci dodali na kuráži a parket
se postupně zaplnil. Před půlnocí se rozebrala i
tombola – kýta i soudek piva našly své nové
majitele!
Před poslední tečkou bychom
ještě
všem rádi poděkovali za věcné dary nebo dary
formou poukazů, které dodaly tombole na
atraktivitě!

Parket se zaplnil do posledního místa
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Dětský maškarní karneval
Letošní
obědovický
karneval
přilákal 26 dětí. Při promenádě masek
se
nám
představil
velký
počet
princezen: Sněhurka, Popelka, Elza,
Anna, Šípková Růženka a princezna
od Červené Karkulky. Další maškary
představovaly
myšku,
kočičku,
housenku, vílu Zvonilku, Indiana Jonese, judistu,
čmeláčka, pejska, čertíka, dýni, piráta, pirátku a
SpongeBoba. Celkem bylo odměněno šest
masek, nejvíce hlasů získala maska housenky,
za kterou byl převlečen Vojta Zikmund. Průběh
karnevalu byl oživen soutěžemi a společnými
tanečky s dětmi. Atmosféru zpestřila krásná
výzdoba, kterou pro děti připravila Iveta
Mrštíková. Doufáme, že se všem karneval líbil a

Velikonoční tvoření

užili si ho stejně jako parta vos.
Lucka, Eva a Adéla

Upečené
trubičky
sejmeme,
necháme
vychladnout a naplníme sněhovou náplní.
sněhová náplň:
4 bílky
250g moučkového cukru
Bílky ušleháme s cukrem ve vodní lázni do
zhoustnutí.
Pak nádobu přendáme do studené vody a
šleháme, až sníh vychladne
Taštičky z listového těsta

Jarní
atmosféra
přivítala
všechny
účastníky velikonočního tvoření. Hlavní náplní
celého odpoledne byla soutěž o nejchutnější
dobrotu z listového těsta. Soutěžící si mohli
připravit slanou nebo sladkou variantu. Na
stolech se nakonec sešlo 20 dobrot, 9 slaných a
11 sladkých. Nejvíce bodů za sladkou verzi
listového těsta obdržely trubičky se sněhem od
Romči Matějkové, vítězem slané dobroty se
stala Stáňa Poláková s listovými taštičkami.
Nikola Vaicová si letos připravila malované
kraslice a dekorace z vrbového proutí.
Trubičky z listového těsta se sněhem
400g listového mraženého těsta (3 plátky)
1 vejce
Listové těsto rozválíme a nakrájíme na proužky
o rozměrech 3 x 20 cm.
Navineme na plechové trubičky a potřeme
rozšlehaným vejcem.
Upečeme v horké troubě na plechu vyloženém
pečícím papírem.

listové těsto, pepř, sůl
česnek, cibuli, worchestr,
mletá paprika, žampiony, mleté maso,
vejce, červená paprika
(vše dle odhadu)
-do misky dáme mleté maso, které osolíme,
opepříme, mletou papriku, česnek a worchestr,
půl cibule a na drobno nakrájenou papriku,
vejce na pánvi orestujeme zbylou cibuli s
žampiony na drobno přidáme k mletému masu,
plníme listové taštičky.
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Kam s ním

Legislativa EU nově ukládá obcím
povinnost tříděním veškerého odpadu. V naší
obci již máme několik let nainstalovány
kontejnery na tříděný odpad, plasty a sklo.
Můžeme na to nahlížet, jak z pohledu srdce a
zájmu o přírodu, tak čistě ekonomického. Nejen
ekologa může fyzicky zahřát bunda z flísového
materiálu na jejíž výrobu se používají PET lahve.
Z recyklovaného plastu se vyrábějí lavičky,
ploty apod. Sklo je recyklovatelné neomezeně,
jen musí být správně vytříděno. Jaký je přínos
správně
vytříděného
odpadu?
Za
dobře
vytříděný odpad se vrací peníze do obecní
pokladny,
zatímco
za
komunální
odpad
(nevytříděný) se platí dle skutečně odvezené
váhy odpadu. Správně vytříděný odpad pomáhá
udržet poplatky za svoz odpadů na stávající
výši.
Nově lze odkládat nepotřebné šatstvo do
Plasty
patří
- plastové obaly
- sáčky, fólie,
nákupní tašky
- kelímky od jogurtů
a jiných potravin
- PET lahve
- pěnový polystyrén
- nápojové kartony

nepatří
- vícevrstvé obaly
- sklo, papír, kovy,
textil, ...
- molitan, guma,
kabely
- obaly znečištěné
chem. látkami a
minerálními oleji
- linolea a výrobky z
PVC (novodur)

Sklo
patří
- lahve od nápojů bez
kovových uzávěrů
- skleněné střepy
- skleněné nádoby
- tabulové sklo (pouze
do BAREVNÉHO)

nepatří
- keramika
- porcelán
- žárovky, zářivky
- zrcadla
- drátěné sklo
- autoskla
- barevné sklo do
bílého kontejneru

Takto ne! Celá křídla oken včetně rámů rozhodně
nepatří do skla. Navíc je odložené sklo mimo
kontejner nebezpečné pro malé děti.

kontejneru na textil, který je instalován vedle
kontejneru na sklo u obchodu. U prodejny je
také nově přistaven kontejner na papír a
připravujeme nádoby na kovy. Objemný železný
šrot bude i nadále svážen o “železné neděli”,
jejíž termín vám včas oznámíme. Ohledně
ukládání bioodpadu jednáme se Zemědělskou
společností Kratonohy a.s. o jehož výsledku
budete včas informováni.
Velkoobjemový odpad a nebezpečný
odpad, jako jsou plechovky od barev a ředidel,
vyjeté oleje, elektroodpad a další, bude možné
odvézt dle vyhlášeného termínu.

Připravujeme
Čarodějnice
-kdy: 30. 4. 2015 od 16:30 hod.
-kde: přistávací plocha před hostincem U Vavřince
Dětské rybářské závody + Dětský den
-kdy: 16. 5. 2015
-kde: náves pod lipami
Rybářské závody pro dospělé
-kdy: 6. 6. 2015
-kde: rybník Lednice
Podrobné informace k připravovaným akcím na pozvánkách a plakátech
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
Tiskovina registrována na MK ČR E 21990
Uzávěrka příštího čísla 15.6.2015
Příspěvku zasílejte na obec@obedovice.cz

