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V tomto roce se konalo celkem 5 veřejných zasedání zastupitelstva obce a jedno je ještě
naplánováno na 29.12. Těší mě, že všechna tato zasedání jsou hojně navštěvována a je vidět, že
mnoho z vás má zájem být informován a aktivně se zapojovat do dění v obci. Na posledním
veřejném zasedání 30. 11. jste v diskuzi opět otevřeli debatu, ve které jste nás žádali, abychom se
více zaměřili na špatné parkování v obci. Trápí vás, že mnoho aut parkuje na chodnících a na
místech, kde narušují vzhled obce. Tématu se snažíme věnovat dlouhodobě. Již několikrát jsme na
něj upozorňovali a musím zmínit, že z mého pohledu se situace zlepšuje – auta z chodníků pomalu
mizí. Přesto ve vypjaté diskuzi padly názory, že bychom měli tyto přestupky sankcionovat nebo

Letos jsme v obci přivítali pět nových občánků
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řešit s pomocí městské policie. Věřím, že
k těmto radikálním krokům nebude nutné
přistoupit, pokud veřejné prostranství budeme
užívat s rozumem a za účelem, ke kterému je
určeno.
S koncem roku se začínáme připravovat
na některé akce roku 2017. Rád bych zde zmínil
několik z nich. Plánujeme opravu chodníků
v několika etapách a úsecích. Jde o chodník od
starého obecního úřadu k novým parcelám,
chodník od dětského hřiště k trati. Plánujeme
opravu chodníku do Káranic. Rádi bychom
obnovili výsadbu ovocných stromů na
„Třešňovce“, aby i generace po nás věděla,
Co se rozhodovalo na veřej ném
zasedání zastupitelstva?

Veřejné zasedání 30. 11. 2016

podle čeho se tato lokalita jmenuje. Obnovu
Třešňovky bychom rádi zrealizovali společně
s vaší pomocí – konkrétní formu této akce
budeme komunikovat později.
Podle předpovědí bude mít letošní
vánoční počasí o trochu více zimní charakter
než předchozí roky – to by nám mohlo navodit
realističtější vánoční atmosféru a posílit
vánočního ducha. Přeji vám krásné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení do roku
2017.
Petr Klapka, starosta

4) Schválili jsme smlouvu „Smlouva o zřízení
věcného břemene elektrické přípojky k čp. 32“
5) Starosta přítomné seznámil s plánovanými
akcememi, které budou v obecní vyhlášce k
upravení doby nočního klidu

1) Starosta přítomné seznámil s provedenými
rozpočtovými opatřeními č. 3 a č.4 - dotace na 6) Proběhla diskuze ke zvonění umíráčku na
volby a výdaje za komunální odpad a příjmy ze obecní zvoničce - hledá se zvoník
stočného
7) Proběhla diskuse k obecní vyhlášce o nočním
2) Schválili jsme smlouvu “Příkazní smlouva č. klidu, dětskému hřišti, záborech veřejného
PS 1645310275” na zajištění a administraci prostranství, volně pobíhajícím psům, sekání
veřejné zakázky
trávy na obecních pozemcích a k veřejnému
osvětlení.
3) Schválili jsme smlouvu “Příkazní smlouva č.
PS 1645310274” na zajištění a administraci
žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova
(POV)“

OBĚDOVICKÁ HOSTINSKÁ SI VÁS DOVOLUJE
POZVAT NA

ZABIJAČKOVÉ
HODY
hospoda U Vavřince

v pátek 30.12. od 17 hod.
v sobotu 31.12. od 13 hod. do 17 hod.

zabijačkové speciality k snědku nebo s sebou:
- jitrnice, jelítka, tlačenka,
černá i bílá polévka, sádlo, škvarky
- klasický zabijačkový guláš
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Dýňování a drakiáda 2016

Opět jsme se sešli v hojném počtu na
louce za bývalým obecním úřadem. Bohužel
nám stejně jako v loňském roce moc nefoukalo.
I tak se podařilo pár drakům přiblížit nebesům.
Aby si zalétaly všechny děti, připravili jsme
první Mistrovství v hodu vlaštovkou. Podmínky
byly jednoduché, složit papírovou vlaštovku,
podepsat ji a hodit, co nejdál. Jasným vítězem
se stal Ondra Šindelář, na druhém místě se
umístila Anežka Dodávková a třetí místo obsadil
Jirka Pozler.
Dýně, stejně jako každý rok, nepostrádali
originalitu. Kdo chtěl, odnesl si svůj výtvor
domů. Zbývající dýňová strašidla se uvelebila
na plácku před hospodou.

Ještě jednou musíme pochválit výborný
svařák, který nám připravila naše hostinská. Byl
vynikající! ! !
Adéla Pozlerová
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Advent v Obědovicích
O první adventní neděli se zapálí první
svíčka na adventním věnci, řada měst zahájí
vánoční trhy, rozzáří se vánoční stromy na
náměstích a návsích.
I v Obědovicích se již tradičně setkávají
lidé v hospodě U Vavřince, posedí, popovídají,
ochutnají cukroví a pomalu se ladí na přípravu
blížících se Vánoc. Ta letošní neděle 27.11. byla
obohacena o ukázku pečení vánočky a štoly od
šikovných kuchařů, děti si mohly vykrájet a
upéci svoje cukroví. Tradiční prodej regionálních
potravin a výrobků firem z okolních obcí,
doplnily drobné i větší vánoční dekorace, které
vyrobily šikovné ruce pořádajících žen a dívek.
Adventní odpoledne v Obědovicích je
společenskou událostí, která má kouzelnou
schopnost propojit několik generací, buď při
přípravách akce, nebo při tvoření vánočních
dekorací, ale hlavně v ten samotný den. Babičky
a maminky přinášejí cukroví na soutěžní
ochutnávku, paní hospodská smaží řízky, aby
saláty od našich chlapů šmakovaly jako o
Štědrém dnu, v troubě se pečou vánočky, hrají
koledy a lidé se na sebe usmívají. Na návsi voní
svařák, stromeček září a děti zpívají koledy.
V
soutěžním
vánočním
pečení
/ 22 soutěžících / vyhrály Kalifornské rohlíčky

Výskyt čertů v Obědovicích
Celý rok slibují rodiče malým dětem
čerty. Za zlobení, za nepořádek v pokojíčku, za
nevyčištěné zuby a další a další...
Jednou za rok se to fakt plní.Letošní čerti
strašili dva dny po sobě.V neděli U Vavřince na
besídce čekalo téměř 30 dětí ve frontě, aby
klepajícím se hlasem zazpívaly nebo pověděly
básničku. Mikuláš s Andělem byli hodní a
rozdávali balíčky, ale čerti trochu zlobili.
Druhý den v pondělí se Mikuláš se svojí partou
vydal ipo Obědovicích, měli asi 20 zastávek.
Anděl i Mikuláš si s dětmi povídali a tak se
obchůzka protáhla do večerních hodin.
To není jen tak, dorazit z práce nebo ze
školy, honem se nalíčit, ustrojit, vzít seznam a
vše potřebné a vyrazit. Děti byly úžasné a
rodiče shovívavé.
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paní Včelákové.
Rohlíčků kulatého tvaru bylo napečeno
nejvíce,ani neochutnali všichni,hádejte proč?
Byly prostě úžasné .jen se po nich zaprášilo.
Pokud je chcete ochutnat, recept najdete na
poslední stránce Vavřincových listů.
Ve večerním klání kuchařů mužů
/ 10 soutěžících / na celé čáře vyhrál
bramborový salát Petra Heteše.
Přejeme krásné a pohodové Vánoce ve
vašich rodinách, a té Obědovské rodině přejeme
takových nedělí více v roce. Ta práce s
přípravou za to přece stojí, nám všem,
děkujeme, příjemné na tom je i to, že se už nyní
těšíme na velký babinec, který plánujeme na
leden příštího roku.
Alena Sadílková

Za rok se čertovská parta začátkem
prosince zase ukáže a my se budeme těšit.
Alena Sadílková
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Vítání občánků v Obědovicích
V letošním roce se počet obyvatel
Obědovic rozrostl o 5 nových občánků.
Slavnostně je přivítal mezi občany obce starosta
Petr Klapka v sálu hostince U Vavřince.
Kdopak se nám to tedy v Obědovicích
narodil? Mužská část obce se rozrostla o další
čtyři borce: Daniela Mašatu, Štěpána Sadílka,
Tomáše Hájka a Vojtěcha Šindeláře. Jediná
holčička Edita Horáčková má tedy o ochránce
postaráno!
Kulturní vložku nám letos zajistili mladí
recitátoři Tonda Erben, Honzík Šalda a Terezka
Hurtová.
Adéla Pozlerová, Božena Stejskalová

Kulturní vložka v podání Tondy, Honzíka a Terezky

Daniel
Štěpán

Tomáš

Edita
Vojtěch

6
Derniéra Domácí zabíjačky v
Obědovicích

Je to zvláštní pocit, když naposledy
v životě říkáte dialogy z divadelní hry, s níž jste
strávili tři roky života. Tři roky, které začaly
prázdnou stránkou a prvním slovem. Slzy
v očích, knedlík v krku, hlas, jenž se láme.
Žádný z těchto neklamných příznaků hlubokého
dojetí se u mě naštěstí při derniéře Domácí
zabíjačky nedostavil, za což můžu poděkovat
především „svým“ hercům. Tihle báječní lidé se
totiž rozhodli, že se na samém konci vykašlou
na to, co jim diktuje scénář a co jsem jim do
hlavy vtloukal já, a vrhli se do brutální
improvizace. Ve finále jsem se proto raději
v skrytu duše modlil, aby to celé už nějak
skončilo, a na výše zmíněné dojetí proto nebyl
čas a prostor. Abych to neházel jen na herce,
částečně tohle třeštění zavinili i diváci, kteří se
na nás přišli podívat. Těm rychle došlo, že to, co
uvidí, bude hodně specifické a neopakovatelné
a skoro každé improvizační číslo oceňovali bouří
smíchu, čímž nás nutili k ještě většímu řádění.
Když pak na začátku druhé půlky zazvonil
řezníku Dršťkovi mobil (připomínám, že naše
hra se odehrává na začátku dvacátého století),
on přerušil svůj předepsaný monolog a začal do
telefonu vysvětlovat, že nemá čas, že je zrovna
na zabíjačce, ale jestli prý chce ten na druhém
konci drátu něco porazit, tak v úterý bude mít
čas, rezignoval jsem nejen já, ale i nápověda
Alena, která pro slzy přestala vidět na text. Co
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vám budu povídat, byl to báječný předvánoční
večer, navíc prošpikovaný vůní svařáku a
tlačenky (ano, konečně došlo na zabíjačku
v pravém slova smyslu). Takový večer by se
mohl proměnit v příjemnou tradici. Tak zase za
dva roky, přátelé.
V rámci bilancování bych chtěl
poděkovat všem členům spolku, kteří navzdory
osobním a profesním závazkům dál neúnavně
bojují za to, aby divadlo v Obědovicích žilo.
Děkuji také těm, kteří nám drží palce a občas je
držet přestanou a pomůžou nám místo toho
s nošením a stavbou kulis, mám na mysli
zejména Zdeňka a Honzu Sadílkovy a Kubu
Mrštíka, který velmi zdařile zaskakuje za
technického režiséra.
Až se rok 2016 přelomí do roku 2017,
začneme zkoušet novou hru, interaktivní
grotesku Rozpaky zubaře Svatopluka . Těšíme se
na ni a zároveň se trochu bojíme, protože
podobný typ hry se na našem repertoáru ještě
neobjevil, navíc se celá odehrává v zubní
ordinaci, což je pro většinu z nás místo svou
strašidelností srovnatelné s Domem hrůzy na
pouti. Pro Obědováky je to ale dobrá zpráva,
protože když budete mít během Vavřinecké
pouti 2017 nějaké zubní obtíže, prakticky každý
člen našeho spolku vám od nich bude umět
pomoci. A navíc – už vám někdy vrtali zub před
desítkami diváků? Hezká představa, že?
Za DS Obědovice vám krásné Vánoce přeje
Pavel Novák
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SILVESTR 2016
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Tříkrálová sbírka 2017

Sbírka se v Obědovicích uskuteční 7.
ledna 2017. Výtěžek pro Královehradecko bude
rozdělený mezi "ranou péči Sluníčko", která
poskytuje zdarma služby rodinám pečujícím
doma o dítě s postižením. Dále "domácí
hospicopvou péči", která umožňuje umírajícím
trávit poslední chvíle společně v domácím
prostředí a "odborné sociální poradenství"
prostřednictvím Poradny Domácí hospicové
péče a Poradny pro lidi v tísni, která nabízí
podporu, doprovázení a sdílení v těžkých
životních situacích.
v zahraničí i u nás a na další charitní projekty
Sbírka podpoří případné krytí nákladů pro pomoc lidem v nouzi. Sbírku organizuje
vzniklých při odstraňování následků povodní, Oblastní charita Hradec Králové.
požárů apod. Třetina výtěžku je tradičně určena
na humanitární pomoc Charity Česká republika
Božena Stejskalová

Vítězný recept na Kalifornské rohlíčky od paní Včelákové
23 dkg změklého másla
1 /2 hrnku cukru moučka
1 hrnek cukru krupice
3 vejce
vanilkový cukr
3 hrnky polohrubé mouky
1 lžička jedlé sody
špetka soli
1 /2 nastrouhané čokolády na vaření
2 hrnky nastrouhaných ořechů

Máslo a cukr ušleháme, přidáme vajíčka
a vanilkový cukr. Přimícháme mouku, sodu a
špetku soli. Potom přisypeme oříšky a
nastrouhanou čokoládu.
Plech vymažeme a pomocí lžíce děláme
z těsta malé hromádky.
Sušenky pečeme v předehřáté troubě při
170°C asi 10 minut. Z plechu upečené sušenky
odebíráme,až když lehce vychladnou. Můžeme
je jěště dozdobit čokoládovou polevou.

Potvrzené termíny chystaných akcí

7.1. - Tříkrálová sbírka
25.2. - Obecní ples s kapelou Splašený noty
11.3. - Dětský maškarní karneval

Případné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
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