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Vážení spoluobčané,
Rok 2016 se překulil do svého jarního období a obec
Obědovice se tak jako každý rok připravuje na své hospodaření,
které bude letos a následující tři roky výjimečné z pohledu
splácení úvěrových závazků.

Rozpočet na rok 2016
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Máme rekonstruovaný polyfunkční dům a máme
splaškovou kanalizaci. Obě tyto mohutné investice byly zcela
jistě užitečné a budeme z nich ještě dlouho těžit. Druhá strana
mince s sebou však nese rozvahu v dalším investování - obec
musí splatit ještě 1.200.000,- Kč za rekonstrukci polyfunkčního
domu a 5.800.000,- Kč za stavbu splaškové kanalizace. S touto skutečností byl sestaven i letošní
rozpočet obce. Předpokládané příjmy jsou v hodnotě 3.589.000,-Kč. Předpokládané výdaje jsou
v hodnotě 2.861.000,-Kč. Rozpočet obce na rok 2016 je sestaven jako přebytkový s tím, že
728.000,- zaplatíme za splátku úvěrů a úroků z úvěrů.

Příprava staveb z plánu společných zařízení
V minulém roce se rozběhla projektová příprava pro stavby z plánu společných zařízení
definovaných v rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ). KPÚ v Obědovicích odstartovali
v roce 1995 vlastníci místních pozemků, kteří o tyto úpravy požádali. Pozemkový úřad žádost

Držet pěsti českým biatlonistkám je nutné i během obecního plesu
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začal řešit v letech 2009 – 2012. Zrekapituluji
pouze, že byly definovány tři prioritní stavby:
Poldr, Polní komunikace na Michnovku (ke
Hlubokému) včetně cesty do Kozáku a Polní
komunikace od Vyleťalových k hájovně.
Vzhledem k projektovým chybám nemohla začít
příprava první vybrané stavby (Poldr), proto
pozemkový úřad začal s přípravou druhé stavby.
Projektové práce jsou dokončeny a nyní je
proces ve stavu získávání územního souhlasu a
povolení ke stavbě. Pokud vše půjde podle
předpokladů, stavět se začne během roku 2017.

V loňském roce jsme obnovili obecní hospodu,
která se svým prvním nájemcem srdnatě
bojovala o první zákazníky. Miloš Szűcs dokázal
udržet hospodu v chodu i za pro něj ne zcela
komfortní situace po celý rok trvání nájemní
smlouvy. Lví podíl na tom mají také jeho přátelé
a personál, kteří mu s chodem pomáhali. Další
okolnosti však způsobily, že mezi uchazeči na
pokračování pronájmu se již jeho jméno
neobjevilo.
Po vyhlášení výzvy na provoz hospody a
podání několika inzerátů jsme z pěti nových
kandidátů
vybrali
manžele
Severinovy
Provoz obecní hospody U Vavřince.
z Praskačky, kteří budou další rok obecní
hospodu provozovat. Přeji jim mnoho úspěchů a
Jak jsem zmiňoval v úvodu mého spokojených návštěvníků.
příspěvku rekonstruovaný, obecní dům je
připraven, aby se začal smysluplně využívat.
Petr Klapka, starosta
Co se rozhodovalo na veřej ných zasedání
zastupitelstva?

zřízení věcného břemene“ s Povodím Labe.

Veřejné zasedání 30. 12. 2015

3) Schválili jsme „Smlouva o poskytování služeb
v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými
1) Schválili jsme plán obnovy kanalizací na roky odpady“ se ZS Kratonohy.
2016 až 2023.
4) Schválili jsme Adélu Pozlerovou kronikářkou.
2) Schválili jsme cenu stočného pro rok 2016 ve
výši 33,- Kč za m 3 .
5) Schválili jsme dar na neinvestiční výdaje pro
základní a mateřskou školu Prointepo ve výši
3) Schválili jsme starostou jmenovanou 5000,-Kč.
inventarizační komisi ve složení Adéla
Pozlerová, Božena Stejskalová, Petr Sadílek, 6) Proběhla diskuze k tématům pronájem
Pavel Klika, Petr Šindelář, předseda Davida obecního hostince, oprava dopravního značení.
Kulda.
Starosta informoval o postupu ohledně
nelegálního vypouštění odpadních vod a o
4) Schválili jsme hospodaření obce pro rok 2016 nevhodných odpadech na ČOV. Prodiskutována
dle pravidel rozpočtového provizoria.
situace s vraky a parkováním v obci.
5) Starosta představil uvažované varianty Veřejné zasedání 30. 3. 2016
likvidace bioodpadu.
1) Schválili jsme
zprávu o přezkoumání
6) Starosta informoval o provedených úpravách hospodaření obce za rok 2015.
směrnic.
2) Schválili jsme inventarizační zprávu za rok
6) Starosta informoval zastupitele a veřejnost o 2015.
rozpočtových opatřeních č.6/2015.
3) Schválili jsme rozpočet obce na rok 2016 a
6) Proběhla diskuze ke stavu nedodělků po akci rozpočtový výhled na roky 2017-2021.
"Výstavba kanalizace a ČOV Obědovice". Od
dodavetele je slíben termín k odstranění 4) Schválili jsme podání žádosti o dotaci na ÚP.
nedostatků 30.4.2016. Dále proběhla opět
diskuse nad umisťováním reklamních poutačů 5) Schválili jsme smlouvu o pronájmu obecní
motorestu a
byl prodiskutován návrh na hospody "U Vavřince" s Jiřím Severinem.
instalaci retardéru na silnici v obci k zamezení
riskatní jízdy některých řidičů v obci.
6) Schválili jsme přidělení č.p. 117
k nemovitosti na parcele 21/2.

Veřejné zasedání 24. 2. 2016

7) Proběhla diskuze k přesunu části dětského
1) Schválili jsme uzavření smlouvy o pronájmu hřiště za obecní hospodu, skluzavka zůstane na
nebytových prostor s Janem Sadílkem.
stávajícím místě. Termín dokončení prací - stále
platí písemná dohoda o dokončení do
2) Schválili jsme „Smlouvu o budoucí smlouvě o 30.4.2016.
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MAS Hradecký venkov a dotace
2016

vzhledem k administrativní náročnosti celého
procesu málo. Vzhledem k času, který musí
živnostník vynaložit ke konzultaci žádosti, její
Dotace, význam toho slova zná každý. napsání a dalších úkonech, doporučujeme žádat
Obědovice s dotacemi mají již nemalé min. 200 000, -Kč.

zkušenosti. Kdo ví co je to MAS Hradecký
venkov? MAS je zkratka pro Místní Akční
Skupinu. Jedná se o obecně prospěšnou
společnost Hradecký venkov o.p.s. Tuto
společnost založily tři významné Mikroregiony
Královehradeckého kraje. Jsou to Mikroregion
Urbanická brázda, jehož členem je i obec
Obědovice, Mikroregion Nechanicko a Svazek
obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866.
Hlavním
cílem
je
rozvoj
sdružených
mikroregionů a jejich členských obcí napříč
všemi obory a odvětvími a největší výhodou je,
že díky tomuto sdružení se můžeme
prostřednictvím MAS ucházet o dotace, na které
bychom jinak nedosáhli.
Jednou z oblastí, ve které je možné
čerpat dotace je tzv. Fiche 9 – nezemědělské
aktivity. Jinými slovy a dle specifikace této
oblasti se jedná o dotace na rozvoj podnikání na
venkově. Tyto dotace jsou určeny malým
podnikatelům a živnostníkům na výstavbu i
modernizaci provozoven, nákup vybavení a
technologií. Jedná se například o typy projektů
jako je výstavba a modernizace provozovny pro
opravu a údržbu motorových vozidel
(autodílen), zpracovatelský průmysl, výroba
potravinářských výrobků a nápojů, zpracování
dřeva a dřevařských výrobků, výroba skla, velko
a maloobchodní činnost, stavebnictví, služby
kadeřnické, kosmetické apod. Dotace 40-50%
vynaložených nákladů.
Pro lepší pochopení jsme na MAS
Hradecký venkov vznesli 3 příklady, jak by mohl
vypadat dotaz obědovického živnostníka na
podmínky dotací.

1. typ živnostníka - jsem živnostník
z Obědovic, mám truhlářskou firmu v Novém
Městě, rád bych si koupil okružní pilu, kterou
budu používat převážně v provozovně
v Novém Městě a v některých případech ji
naložím do auta a popovezu k zákazníkovi na
zakázkovou úpravu. Pila stojí 86.000,-Kč.

ODPOVĚĎ - Pokud bude živnostník realizovat
projekt v Novém Městě, nemůže žádat v MAS
Hradecký venkov. Nové město již není
v působnosti naší MAS, viz. mapa a musí si
hledat MAS z tohoto území.

2. typ živnostníka - jsem živnostník
z Obědovic (elektrikář, nebo sádrokartonář) a
potřebuji pro instalaci u zákazníků elektrické
ruční nářadí v hodnotě 25.000,-Kč.

ODPOVĚĎ - V tomto případě není možné
žádat o dotaci, neboť je částka příliš nízká.
Nejnižší hranice je 50 000, - Kč a i toto je

3.

typ živnostníka - jsem živnostník
(automechanik, zámečník) a potřebuji svoji
provozovnu v Obědovicích vybavit speciálním
zvedákem (či jeřábem) v hodnotě 115.000,-Kč.
ODPOVĚĎ - Ano, tomto případě Vám nic nebrání
žádat. Výzva bude vyhlášena na podzim 201 6
na
webových
stránkách
www. mashradeckyvenkov. cz. Žadatel vyplní
formulář, dodá přílohy, které jsou vyjmenované
v dané Výzvě a podá žádost do kanceláře MAS.
Tam je zkontrolována, Výběrovou komisí
obodována a Programovým výborem vybrána.
Vybrané žádosti si nahrají žadatelé přes portál
Farmáře, na stránkách www. szif. cz. Zde žádosti
přebírá Státní zemědělský intervenční fond,
který připraví smlouvy s vybranými žadateli.
Poté žadatel projekt realizuje. Poté co má
hotovo, podá žádost o platbu s příslušnými
přílohami a kontrole projektu je mu dotace
převedena na účet.

Doporučujeme
všechny
projekty
konzultovat v kanceláři MAS, poradí Vám zda se
do příslušné Výzvy hodí a poskytnou Vám
všechny podrobné informace. Důležité stránky
www.mashradeckyvenkov.cz,
kde
najdete
informace o MAS Hradecký venkov a
plánovaných dotačních Výzvách.
David Kulda
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Třídění odpadu v Obědovicích

Předpokládám, že ne každý ví, jak se
určuje tzv. poplatek za popelnice. Není to totiž
poplatek jen za popelnice, tedy svoz směsného
komunálního odpadu, ale poplatek se počítá
z celkových nákladů na odpadové hospodářství
v obci. Do těchto nákladů se počítá svoz
popelnic, vyvážení kontejnerů se sklem, plasty a
papírem,
také
každoroční
svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a
odvoz kontejnerů se zeleným odpadem na
kompostovací prostor, neboli místní komunitní
kompostárnu (honosný euronázev), Bejřov.
Poplatky za odvoz dané suroviny se stanovují
dle váhy odpadů. Za některé suroviny
dostáváme zpět směšnou výkupní částku. Jedná
se o sklo, papír, plasty a kovy. Bohužel částky,
za které jsou odpady vykupovány, jsou tak
zanedbatelné, že se o nich více zmiňovat
nemusíme.
Vzhledem k tomu, že cena za odpady,
která se každoročně rozpočítává na počet
obyvatel je stanovena celkovou váhou
odvezených odpadů je nezbytné jejich třídění.
Každé deko, či kilo navíc v popelnici nebo
kontejneru nám všem zvýší poplatky na další
období. Vyplatí se mít doma malý kompostér na
zbytky rostlinného původu nebo jídla, ulehčíte
tím své popelnici. Stejně tak se vyplatí odvést
kolečko trávy nebo ostříhané kytky na Bejřov
nebo do kontejneru na zelený odpad, než to
cpát do popelnice. Myslete na to, že každé kilo
navíc vám zdraží poplatky na příští období.
Plechovka od piva nebo energetického nápoje
také nepatří do popelnice a nepatří ani do
igelitového pytle, pohozená u plných nádob na
sběr kovového odpadu.
Pokud se vám stalo, že jste vezli
vytříděný odpad do správné popelnice a byla
plná, chovejte se prosím jako doma,
nepohazujte plechovky v pytli u popelnice
s plasty, nenechávejte papírové krabice vedle
kontejneru na papír. Doma byste to taky přece

Poházené pytle s lecčím mimo sběrné nádoby

nenechali před domem dalších 14 dní. Krabice a
noviny vedle popelnice zmoknou a z pohledu
odpadového hospodářství a následné recyklace
jsou již nepoužitelné a bude nám za ně účtován
vyšší poplatek. Kontejnery na plasty se vyváží
každých 14 dní, sklo se vyváží dle naplnění
kontejneru a kontejner s papírem se vyváží
jednou za 28 dní. V plánu je přidat další
popelnici na papír a v případě že ani to
nepomůže budeme žádat o zkrácení intervalu
vývozu. Může se stát, že v určitém období,
zpravidla na jaře a na podzim, v období úklidů a
příprav na novou sezonu se kontejnery naplní
dříve než je v celoročním období obvyklé.
Informujte nás o tom prosím na obecním úřadě
a my se pokusíme zajistit mimořádný vývoz.
Někdy nám Marius Pedersen je schopný vyjít
vstříc a zareagovat na tyto odpadní špičky.
Na závěr této odpadové osvěty
přikládáme pár fotografií, které jsou děsivé,
odpuzující a vzorové zároveň. Vzorové však jako
ukázka toho jak to nemá vypadat a jak by to asi
nikdo z nás doma u své popelnice nesnesl.
Nedělejte to tak, jak je to na fotkách, je to
vizitka celé obce a starost co s tímto odpadem
přenesete na někoho jiného.

Směsný odpad v pytli, nesešlapané plechovky v
igelitovém pytli, poházené papírové kartony u kontejneru.
Takto opravdu ne:
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Zprávy z obecní knihovny

V minulém roce pořídila naše knihovna
čtenářům několik pěkných knih. Čtenáři, mající
rádi klasické detektivky, mohou sáhnout po
některé z knih od Agathy Christie: např. Vraždy
podle abecedy, Poslední případy slečny
Marplové nebo Tajemství Chimneys.
Tomu, kdo má rád napětí a moderní
detektivky, určitě doporučíme Hedvábníka od R.
Galbraitha (pseudonym J. K. Rowlingové),
severskou detektivku Dívku v pavoučí síti od
Lagencrantze (napsanou jako pokračování
trilogie Larssonova Milénia) nebo oblíbené knihy
od Jo Nesba: Pentagram či Sněhulák.
Všem od mládeže pro dospělé můžeme
doporučit, velmi čtivě a vtipně napsanou, knihu
Marťan od Andyho Weira,kterou mnozí znají
z filmové podoby.

Pamětní kniha obce Obědovice

zasedání

24. ledna 2016
jsem byla na veřejném
zasedání
obecního
zastupitelstva zvolena
novou kronikářkou naší
obce.
Ráda
bych
připomněla
několik
stěžejních informací o
historii
kroniky
a
seznámila
vás
se
změnami v jejím vedení.
24. ledna 1995
schválilo
obecní
zastupitelstvo na svém

založení Pamětní knihy obce
Obědovice . Založením a vedením kroniky byl

ustanoven pan Oldřich Vaic. Jelikož pan Vaic
(stejně jako já) nedisponuje krasopisem, psal
text na počítači a do kroniky jej pak krasopisně
přepsala paní Kateřina Kutíková. Pamětní
kronika založená v roce 1995 navazuje na
kronikářskou tradici v naší obci, která započala
v roce 1923 založením Pamětní knihy obce
Obědovice. Prvním kronikářem byl ustanoven
pan Antonín Paclt, který vedl kroniku v letech
1923 – 1940. Léta 1 940 – 1 945, tj. za dobu
okupace, nejsou v kronice zapsána, jelikož
kronika byla z obce okupanty odebrána a zápisy
osobní po bývalém kronikáři, který zemřel
v roce 1 945 nebyly nalezeny. (Pamětní kniha

obce Obědovice 1923 – 1966, str. 160).
V roce 1948 byl ustanoven kronikářem
pan Antonín Vlasák, který zpětně doplnil kroniku
o pár zápisů z let 1946 a 1947. Jeho zápisy se
datují do roku 1951. V roce 1953 kroniku
převzal pan Václav Tlapák. Podělím se o jeho
poslední zápis z roku 1966: „ Na výzvu Místního

národního výboru Kratonohy, zápisy do této
knihy pamětní končím a knihu odvádím. Důvod:
Bude sestavena nová letopisecká komise se
sídlem v Kratonohách, ustanoven nový kronikář,
jenž povede záznamy do jedné „ Pamětní knihy“

Doplnily jsme náš fond i o některá
klasická díla z pera českých i světových autorů:
Máj od K.H.Máchy, Kytici od K.J.Erbena, Čapkovy
hry: Loupežník, RUR , Bílá nemoc, také knihu
Staré pověsti české od A. Jiráska, Vieweghova
Báječná léta pod psa , Obsluhoval jsem
anglického krále od B. Hrabala, Spalovače
mrtvol od L. Fukse nebo Poláčkovu knihu Bylo
nás pět.
Do fondu jsme také přidaly i několik knih pro
děti a pěkných společenských románů, např. od
Ch. Linkové . Zajímavé jsou také dva díly
humoristického románu E.Bočka Poslední
aristokratka a Aristokratka ve varu .
Tento měsíc také dostaneme nové knihy
z výměnného fondu knihovny v Hradci Králové.
Přijďte, určitě si nějakou knihu vyberete.
Martina Klapková a Jitka Chalupková
ze všech tří obcí. “ (Pamětní kniha

obce
Obědovice 1923 – 1966, str. 156)
Jelikož Zákon o kronikách obcí
č. 132/2006 sb. umožňuje vést kroniku
v elektronické podobě, rozhodla jsem se tuto
možnost využít. Pokud si někdo představuje, že
v tuto chvíli se budou zápisy nacházet pouze
v počítači, popřípadě vytištěné na obecní
tiskárně a uložené v deskách, tak bych tuto
představu ráda vyvrátila. I pro elektronickou
formu kroniky platí pravidla, která budou
dodržována. Po uzavření kalendářního roku
budou listy vytištěny na trvanlivém papíře
určeném pro dokumenty a zajistí se koženou
vazbou.
Psaní kroniky je časově náročná práce.
V průběhu roku si kronikář zaznamenává
zajímavé a stěžejní informace nejenom o dění
v obci, ale sleduje i celkovou situaci v našem
regionu, zemi i ve světě. Po ukončení
kalendářního roku si kronikář poznámky
prostuduje a vyhodnotí, které informace zapíše
ve formě souvislého textu do kroniky.
V současné době tedy zpracovávám rok 2015.
Jelikož mi chybí kronikářská praxe a stále
dostudovávám materiály svých předchůdců,
nejde mi práce tak rychle, jak bych si
představovala.
Každopádně bych ráda ve spolupráci
s panem Oldřichem Vaicem, kterému zároveň
děkuji za konzultaci ohledně věcné správnosti
tohoto článku, obohatila Vavřincovy listy o
zajímavosti z našich kronik. Pokud by si chtěl
kdokoliv prolistovat Pamětní knihu má možnost
v Obecní knihovně, kde je k dispozici kopie nebo
může navštívit E-badatelnu webu Východočeské
archivy na www.vychodoceskearchivy.cz.
Adéla Pozlerová
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zábavu, která začne již v 19 hod. Otevírací
doba hostince zůstává stejná, tzn. v pondělí
zavřeno a v ostatní dny otevřeno od 18 hod.
Obědovický divadelní spolek
Pokud však uvidíte známku přítomnosti manželů
DS Obědovice se zúčastnil XIV. Severínových,
neváhejte
vejít,
budete
Východočeské
přehlídky
venkovských obslouženi, hladem a žízní nikdo neumře.
divadelních souborů v rámci Miletínského
divadelního jara 2016. Soubor si vybral zřejmě Významná výročí
nováčkovskou daň, jelikož mu byl v rámci
S naší obcí se v letošním roce pojí dvě
divadelního harmonogramu přidělen čas 10 hod významná výročí. Číselně vyšší je 630 let od
v neděli. V tuto dobu každá správná první zmínky o naší obci. Druhé se váže
hospodyňka tancuje kolem sporáku a pán domu k založení spolku dobrovolných hasičů. Je tomu
hlasitě přemýšlí s novinami na gauči. Pár diváků již 120 let. Chtěli bychom těmto výročím
se přece jen našlo a i přes výpadek proudu, věnovat program letošní pouti, která vychází na
který DS zastihl v půlce představení, předvedl 13. srpna 2016. Program je v přípravné fázi, ale
soubor solidní výkon, který odborná porota ve rádi bychom prezentovali hasičskou techniku,
složení Prof. František Laurin, Mgr. Alexandr kterou bude potřeba naleštit, některé
Gregar, PhD., MgA. Jaromír Vosecký ocenila dochované kusy opravit a předvést v plné kráse.
čestným uznáním za roli řezníka Viktoru Pokud se povede zrealizovat první úvahy ze
Maláčovi, Evě Karové za roli Haničky Lakotové, schůze hasičů, dočkáte se i ukázky útoku SDH
Monice Petrovické za roli selky Lakotové, Pavlu Obědovice. V prostorách hostince a sálu
Novákovi za roli sedláka Lakoty a za autorský bychom rádi připravili sérii nástěnek, která by
podíl na rozvíjení amatérského divadla připomněla formou fotografií a dochovaných
v Obědovicích.
dokumentů významné události a rozvoj
v Obědovicích. Tištěné fotografie bychom chtěli
Brigáda na Lednici
doplnit elektronickými prezentacemi, které by si
V polovině března proběhla brigáda každý mohl v klidu prohlédnout po dobu celého
místních rybářů, kteří prořezávali větve u slavnostního odpoledne. Těšit se můžete i na
několika málo stromů, aby se okolí rybníka doprovod dechové hudby a večer na tradiční
prosvětlilo a usnadnilo se nahazování pouťovou zábavu.
především menším, začínajícím rybářům. Dva
Rádi bychom požádali naše spoluobčany,
členové místního rybářského spolku pomohli aby se s námi podělili o dobové fotografie či jiné
Chlumeckým rybářům při výlovu Třesičských dokumenty, které bychom mohli prezentovat na
rybníků. Odměnou byl metrák kaprů, které nám nástěnkách a prezentacích. Jednalo by se o
zpestří dětské i dospělé rybářské závody na krátkodobé zapůjčení. Během několika dní
Lednici. Na dospělé rybářské závody se můžete bychom si fotografie či dokumenty naskenovali
těšit 14. 5. 2016 a dětské rybářské závody se a hned vrátili zpět. Kdo by nám chtěl takto
chystají na 28. 5. 2016. Sledujte obecní stránky pomoci, může své materiály přinést na obecní
www.obedovice.cz,
poslouchejte
hlášení úřad nebo nás kontaktovat mailem či
rozhlasu a důkladně vybírejte svoji schránku.
telefonicky a my si pro materiály osobně
přijdeme a opět vrátíme.
Co je nového U Vavřince
O
chystané
akci
informujeme
Jak bylo řečeno v úvodním příspěvku s dostatečným předstihem i z toho důvodu,
pana starosty, hostinec U Vavřince se raduje abyste při víkendových návštěvách či oslavách,
z nových nájemců. Jsme rádi, že jsme z celkem mohli na tuto oslavu Obědovic pozvat své
5 zájemců nakonec vybrali a věříme, že přátelé a rodinu. Doufejme, že nám bude přát
spolupráce s panem a paní Severinovými počasí a v přátelské atmosféře se společně
přinese své ovoce. Na oslavu čarodějnic, která v tento den sejdeme na naší návsi nebo u
proběhne tradičně 30. dubna 2016, chystají pivečka v hostinci U Vavřince.
pohoštění v podobě steaků z několika druhů
masa. V pátek 13. května 2016 pořádají country

Meteorologické okénko

mrazů a mrazíků už bylo jen ojediněle. Zdá se,
Začal nám odměřovat čas nový rok že zima skončila.
s datem 2016. Malé bilancování za krátký čas,
Dešťů a sněhu bylo v lednu i v únoru
který uplynul a co přinesl v počasí, předkládám naměřeno po 28mm měsíčně.
čtenářům k nahlédnutí.
Teploty v lednu začaly být zimní. Týden Těšme se na delší a slunné dny, Pavel Zikmund
mrzlo, pak týden bylo jarní počasí, opět
vystřídal týden mrazivý. Tím skončilo období
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Tříkrálová sbírka
K † M † B † 2016
Oblastní charita Hradec Králové ohlásila,
že letošní výtěžek Tříkrálové sbírky je 868 758
Kč. Je to o 107000 Kč více než v roce 2015.
Naše obec přispěla díky vaší ochotě a našim
skvělým koledníkům částkou 6 891 Kč.
Koledníci
Michaela Hurtová, Libor
Včelák, Jan Včelák, Jaroslav Šalda, Martin Kukla,
Jan Dymeš krásně zpívali tříkrálovou koledu a
symbolem požehnání K+B+M+ 2016 zdobili
každý dům. Občané vítali děti nejen finančními
Jarda, Martin, Honza

dary pro charitu, ale i sladkostmi. I přes mrazivé
počasí a čím dál menší dírku v pokladničce si
děti koledu užily a těší se na příští rok.
Výtěžek sbírky bude použit ve Středisku
rané péče Sluníčko, Domácí hospicové péči,
Charitní pečovatelské a Charitní ošetřovatelské
službě. Třetina výtěžku je určena na humanitární
pomoc Charity Česká republika v zahraničí a na
další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi.
Božena Stejskalová
Honza, Libor a Míša

Maškarní karneval 2016

V loňském roce to na karnevale vypadalo
na velkou sešlost princezen, letos zase na sraz
superhrdinů. V sále se sešli dva Spidermanové,
Zorro, cowboy Lucky Luke, hasiči, policista, rytíř
a malinký Superman, který se učil létat, až nám
málem slítnul z židle. Štěstí, že jeho
supermaminka byla poblíž a malého hrdinu
zachránila. Další masky představovaly Červenou
Karkulku, vílu Zvonilku, Šípkovou Růženku,
princeznu z Ledového království, judistku,
indiána, mimoně, sluníčko, doktora, skřítka
Podzimníčka, krtečka, klauna, včelího medvídka,
upíra a fotbalistu. V hlasování o nejkrásnější
masku zabodovali cowboy, Zorro, sluníčko,
policista, hasič a Spiderman.

Pro děti jsme letos připravily šest
soutěží. Nejdříve se nám maškary rozehřály při
hledání 200 lístečků rozmístěných po celém
sále. Nejvíce lístečků nasbíral Ondra Hájek a
vyhrál. Z druhé soutěže Solných sloupů vzešly
hned dvě vítězky, Terezka Hurtová a Maia. Další
tři soutěže byly na družstva. Sbírala se vajíčka a
rovnala do proložek, chytaly se rybičky do
podběráků a předával se míč na rychlost. Jelikož
všichni soutěžili, co jim síly stačily, vybrali si
z košíku zasloužené odměny. Samozřejmě
nemohla chybět klasická židličkovaná, vítězkou
se letos stala Terezka Hurtová, která to nandala
všem superhrdinům! :-)
Karnevalové rybky Adéla, Eva a Lucka
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Fotomomentky maškar

Skřítek podzimníček

Sluníčko

Zorro

Nejlepší sběratel Ondra
Spidermeni

Hasiči

Potvrzené termíny chystaných akcí
30.4.
13.5.
14.5.
28.5.
25.6.
13.8.

- Čarodějnice
- Country zábava
- Rybářské závody - dospělí
- Rybářské závody - děti
- Dětský den
- Pouť, pouťová zábava, výročí 630 let od první zmínky o
Obědovicích a 120 let výročí od založení SDH Obědovice
(podrobněji o průběhu pouti a oslav napíšeme v příštím čísle)

Případné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
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Uzávěrka příštího čísla 1 5. 6. 201 6
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz

