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experimentovat s výsadbou ovocných stromů podél komunikací
mezi polnostmi. Po prvních neúspěšných pokusech s meruňkami
se postupně přešlo na třešně a višně. Tato výsadba probíhala po několik generací především na
polní cestě od Dvora (dnes Adámkovi) ke státní komunikaci. Když byla v devadesátých letech 20.
století příležitost obnovit místopis některých oblastí, „Třešňovka“ se díky své historii ihned
nabízela. Ovocná alej tak, jak jí vnímali naši předkové, však postupně stárla a v dnešní době již
není po stromech ani památky. Zůstal jen název. Letos na podzim bychom to chtěli i s Vaší pomocí
změnit. Budeme moc rádi, když nám přijdete pomoci s výsadbou nové aleje. Přesný podzimní
termín bude upřesněn později. Tímto činem všichni společně předáme odkaz dalším generacím,
aby název Třešňovka nebyl zapomenut.
Petr Klapka, starosta

Zima na Vavřínku
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Co se rozhodovalo na veřej ném
zasedání zastupitelstva?

Veřejné zasedání 29. 12. 2016
1) Schválili jsme předpis
vodohospodářského majetku

pro

3) Schválili jsme smlouvu „Smlouva o pronájmu
obecního rybníka v obci Obědovice“

4) Schválili jsme smlouvu „Smlouva o
obnovu spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení“ s firmou Asekol

2) Schválili jsme cenu stočného pro rok 2017 ve 5) Schválili jsme smlouvy s
výši 34,- Kč za m 3
autorskými svazy OSA a Intergram

ochranými

3) Schválili jsme invetarizační komisi ve složení 6) Schválili jsme smlouvu o pytlovém svozu
Adéla Pozlerová, Božena Stejskalová, předseda papíru a plastů s Marius Pedersen a.s.
David Kulda
7) Schválili jsme obecně závaznou vyhlášku
4) Schválili jsme hospodaření obce pro rok 2017 č. 1/2017 o společném školském obvodu podle pravidel rozpočtového provizoria
mateřská škola
5) Schválili jsme smlouvu o vytvoření 8) Starosta přítomné seznámil s rozpočtovým
společného školského obvodu pro mateřskou opatřením 6/2016
školu Kratonohy
9) Schválili jsme dar na neinvestiční výdaje pro
6) Schválili jsme podání žádosti o dotazci na základní a mateřskou školu Prointepo ve výši
zabezpečení
péče
o
válačné
hroby 5.000,- Kč
z Ministerstva obrany ČR
10) Schválili jsme dotaci Knihovně města
7) Starosta pozval přítomné na Silvestr Hradec Králové v hodnotě 4.000,- Kč
v obecním hostinci a proběhla diskuze o
příspěvku na ohňostroj
11) Schválili jsme inventarizační zprávu za rok
2016

Veřejné zasedání 22. 2. 2017

12) Informace o možnosti zapůjčení obecního
zesilovače, diskuze o hospodaření obce,diskuze
k plánům obnovy Vavřinku a stavu veřejného
2) Schválili jsme střednědobý rozpočtový osvětlení
výhled na roky 2018-2022
1) Schválili jsme rozpočet obce pro rok 2017

Jaro přineslo změny ve sběru
odpadů
Letošní jaro je v naší obci, kromě jiného,
spojenou s jednou velkou změnou, která se týká
odpadů. Určitě jste všichni zaznamenali, že jste
dostali igelitové pytle ve třech barvách. Již
několikrát jsme informovali o této plánované
změně sběru některých složek odpadu. K této
změně nás vedl neustálý nepořádek v okolí
kontejnerů, jejich časté zaplnění, a s tím
spojená nutnost jejich rozšíření, které by si
vyžádalo investice v řádech několika statisíců
korun z obecního rozpočtu. Další možností bylo
zavést pytlový svoz. Vzhledem k tomu, že se
jedná o již poměrně rozšířenou metodu sběru
odpadu, která v jiných obcích funguje, nemáme
obavu z toho, že byste si na tento způsob
třídění nezvykli. Všeobecně se potvrzuje, že
zavedením tohoto systému se zvýšil poměr
tříděných složek. Vysbírá se více plastů a
odveze navíc i papír. Celý princip je mnohem
pohodlnější než současné nošení tříděných
složek do kontejnerů. Máte doma pytel, ten
naplníte, zavážete a připravíte v den svozu před
dům. Pokud Vám pytel dojde, na obecním úřadě

si vyzvednete nový. První pytle jsme Vám
donesli až domů, ale jakmile Vám pytle dojdou,
neváhejte si zajít pro nové.
Cílem je skutečně třídit jednotlivé složky.
A proč? Protože za sběr a následnou likvidaci
komunálního odpadu se platí nemalé částky. To
jsou ty černé popelnice, které každých 14 dní
vyvážíme před dům. Svozový vůz naloží jejich
odpad a odveze k likvidaci. Na obec pak přijde
faktura za tuny svezeného odpadu a jeho
likvidaci. Pokud tam budete házet plasty, papír,
kovy nebo třeba stavební suť, prodraží se to
úplně všem. Sice na první pohled nikdo
nepozná, kdo tam co vyhodí, ale výsledek se
dostaví. Každý kilogram odpadu, který skončí
v černých popelnicích, ve finále draze
zaplatíme. Na druhou stranu za každé kilo
papíru a plastů, které vytřídíme do pytlů,
dostáváme ze systému zpětného sběru korunky
nazpět. Jedině poctivým tříděním jsme schopni
udržet současnou výši poplatku „za popelnice“.
A protože opakování je matka moudrosti,
připomeňme si ještě jednou informační leták a
také, co do jednotlivých pytlů patří.
David Kulda
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Plastové obaly, sáčky, fólie,
nákupní tašky, vymyté
kelímky od jogurtů a dalších
potravin, PET lahve od
nápojů, pěnový polystyren NE stavební !!

Sklo, papír, kovy, textil ,
linoela a výrobky z PVC,
molitan, guma, kabely,
plastové obaly znečištěné
chemickými látkami atd.

Noviny, časopisy, katalogy,
telefonní seznamy,
neznečištěné papírové sáčky,
papírové ubrousky, papírová
lepenka, karton, kancelářský
papír, knihy, sešity, letáky,
čistý obalový papír

Uhlový papír( kopírák),
voskovaný papír, papír
zněčištěný potravinami,
obvazy, vložky, pleny,
pergamen, pauzovací papír,
dehtový papír, sklo, plasty,
textil

Vypláchnuté krabice od
mléka, džusů apod.

Papír, plasty, sklo
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Připravované rekonstrukce

V letošním roce jsme podali žádost o
dotaci na rekonstrukci chodníků v obci. Náš
záměr byl kompletně vyměnit povrchy
některých chodníků. Nechali jsme si zpracovat
projekt na rekonstrukci chodníku od dráhy
k dětskému hřišti, od dětského hřiště k zastávce
na návsi a na úsek od bývalého obecního úřadu
k novým parcelám za Haldou. Přestože jsme
v dotačním řízení byli úspěšní, rozhodli jsme se
nakonec tuto rekonstrukci neprovádět, protože
po přepočtu by výsledná dotace byla pouhých
20%. Rádi bychom v tomto roce provedli pouze
provizorní opravy, které nám pomohou udržet
stav chodníků do další žádosti. Pokud
zamyšlený záměr rekonstrukce rozdělíme na 3
etapy, mohli bychom žádat o dotace na každou
etapu zvlášť. To by nám zajistilo rozložení
investic do více etap a pravděpodobně i vyšší
úspěšnost dotací.
Další bod z oblastí dotací, na který se
soustředíme, je vypsaný dotační titul
Ministerstva obrany, Odbor pro válečné
veterány. Zde jsme požádali o dotaci na opravu
a rekonstrukci pomníků obětem 1. a 2. světové

Zvonička
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války a přístupového schodiště. V současné
době probíhá revize všech podaných žádostí.
Výsledek bychom mohli vědět snad v průběhu
května.
Aby na vyšperkovaný pomník Svatý
Vavřinec nekoukal s lítostí, pozornost budeme
věnovat i jemu a zvoničce. Rádi bychom mu
sundali ten šedozelený kabát, který mu moc
nesluší. Zvonička z dálky vypadá vcelku
zachovale, ale pokud se na ní podíváte úplně
zblízka, jistě si všimnete vypadaných spár a
prasklin, a to zejména v horní části, kde je
uchycen zvon. Pokud by se vše povedlo, jak
plánujeme, vznikne i nová přístupová cesta
k Vavřínku. Vlastně se bude jednat o nový
povrch současné cesty. Místo kačírku bude cesta
dlážděna pískovcovou dlažbou, která svým
vzhledem a použitým materiálem naváže na
současné pískovcové schodiště. U cesty
osadíme několik laviček a v blízkosti
komunikace instalujeme stojan. Vznikne tak
další místo pro pasivní odpočinek, nejen pro
Obědováky, ale třeba i pro unavené cyklisty.
Snad nám dotace vyjdou. Držme Obědovicím
pěsti.
David Kulda

proti vlivu povětrností vzdorující a spáry též.
Cement, vápno a cihly, které po ukončení
stavby přebydou zůstanou majetkem obce.
Potřebný cement 4 g odebéře se od pana Jana
Seidla cement zde, který účtovati bude 6 Korun
za 100 Kg. Vápno 50 kg pražského koupí se
v Kratonohách, které si též pan Dašek dá
uhasiti. Pan Antonín Dašek za stavbu tuto ručí
jeden rok od kolaudace. S prací budiž co
nejdříve započato.“ Po kolaudaci stavby zvonice
se výbor usnesl: „…aby se zbylé cihly, které po
stavbě přebyly a dřevo ze staré zvonice prodaly
se ve veřejné dražbě.“
Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti
je krása. Když jsem narazila na tuto informaci o
zvoničce v Zápisech ze schůzí 1906 - 1932,
udělalo mi to nesmírnou radost. Záznam o tom,
jak tato památka vznikla, byl pro mě osobně
zajímavý a doufám, že potěšil i vás.

Jak by asi naši předci reagovali na
žádosti o dotace, jejichž cílem je oprava či
rekonstrukce na Vavřínku? Možností je více,
např. by se chytly za hlavu, nevěřícně zíraly na
dotace a množství formulářů, které se musí
vyplnit, protože nejen tvrziště Vavřínek, ale i
socha, pomník, zvonička a přístupové schodiště
jsou vedeny jako kulturní památky.
Podívejme se, jak to bylo jednoduché,
když se v roce 1914 rozhodl Obecní výbor
nahradit původní dřevěnou zvonici. Z jednání
obecního výboru za starosty Karla Seidla bylo
sepsáno Zadání stavby obecní zvonice: „Výbor
se jednohlasně usnáší, aby zvonice tato
postavena byla dle plánku pana Antonína
Daška. Stavbu tuto pronajal pan Antonín Dašek
stavební asistent za obnos 80 Korun a sice:
zdivo bude z červených pálených cihel na
Adéla Pozlerová
cementovou maltu vesměs každá
cihla ve vodě máčená dříve, než
se na maltu položí se dvěma sokly
dle plánku. Stříška bude též
z cihel na cementovou maltu,
spárována bude též s maltou
cementovou s osazením zvonečka
s dodáním potřebného silného
železa
vše
náležitě
proti
překročení větrem a zvoněním
stabilně čistě provedeno. Odměna
za práci vyplatí se takto 40 Korun,
po kolaudaci druhých 40 Korun.
Do konce roku 1914 potřebný
materiál
ku
zdění
vápno
s cementem dá obec. Zdivo bude
natřeno červenou fasádní barvou
Historické foto Vavřínku s původní dřevěnou zvoničkou
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Dětský karneval 2017

Karnevalový rej se v hostinci U Vavřince
rozproudil za účasti 42 masek. Při promenádě
se představili: indián kmene Apačů, indiánky od
Komančů, princezny Sofie, kuchařka, rytíř,
výpravčí, záchranář, doktor, vojáci, Mach a
Šebestová, závodník F1, kočička, princezny,
upír, klaun, Červená Karkulka, pirátka, kačátko,
kytička, včelka, zajíček, tygřice, kominíček,
dráček, kutil, spiderman, víla, motýlci aj.
Maškary se rozdělily do třech družstev na
modré, žluté a červené. V průběhu karnevalu si
to rozdaly ve 4 soutěžích – poště, kdy sbíraly a

Velikonoční posezení 2017

Toto posezení jsme obnovili po dvou
letech s tím, že se opět sejdeme, vyměníme
nápady, recepty a tak trochu zasoutěžíme
v kuchařském umu. Tentokrát jsme vyhlásili
soutěž o jarní pomazánku nebo sladkost.
Celkem se zúčastnilo 20 soutěžících.
Z toho 11 vytvořilo pomazánku a 9 z nich
sladkost. U vstupu dostal každý hlasovací lístek
i lístek do tomboly.
Také byla možnost zakoupení velikonoční
dekorace, kterou jsme společnými silami tvořili
den předem. Už na tomto tvoření se nás sešlo
asi 15 a tímto bychom chtěli všem holkám
poděkovat za spolupráci při tvorbě.

Řezy Evy Karové

piškot ze 6 vajec
náplň střed: 2 zakysané smetany
1 smetana ke šlehání
1 vanilkový cukr
dosladit podle chuti
náplň vrch: 5 větších jablek
skořice na posypání
želatina
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razítkovaly dopisy; v krmení miminek; košíkové,
kdy se nám zapojili tatínkové Roman, Honza a
Rosťa; sbírání vajíček. Jako poslední soutěž
proběhla židličkovaná, kterou opět vyhrálo
děvče. Loňskou vítězku Terezku vystřídala na
židličkovém trůnu Laura.
Nechyběla tombola a skvělé taneční
výkony. K čemu však nedošlo? Nevyhlásily jsme
nejkrásnější masky, a to z jednoduchého
důvodu. Tentokrát jsme nechaly hlasovat jen
děti. Dopadlo to tak, že každá maska získala po
jednom až dvou hlasech, takže vyhráli všichni!
Motýlci - Adéla, Lucka, Zdeňka, Eva

VÍTĚZOVÉ

pomazánka
sladkost

Petr Heteš
Eva Karová

Gratulujeme a těšíme se na další setkání a
posezení U Vavřince

Pomazánka Petra Heteše
1 tvaroh
1 /2 pomazánkového másla
50g másla
1 /3 šlehačky
jarní cibulka + sůl
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Obědovičtí divadelnící objevili lék na
strach ze zubaře
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Naše nová hra je zároveň specifická
v tom, že diváci tentokrát nebudou jen
pasívními pozorovateli, ale vybraní jedinci se
dostanou na jeviště, kde se o jejich chrup
odborně postará buď laskavý a svědomitý MUDr.
Novák, vznětlivý drsňák MUDr. Kokeš, přísná
MUDr. Plicková, lékařka až z daleké ciziny, ze
Slovenska, nebo sexy dračice MUDr.
Imrmanová. Chtěli jsme vás proto požádat,
pokud se o své zuby svědomitě staráte, abyste
s tím okamžitě přestali, jelikož není nic hezčího,
než si během příjemného pouťového odpoledne
nechat na obědovické návsi vytrhnout zkažený
zub. Nikdo z nás sice medicínu nevystudoval,
ale v minulosti přece trhali zuby kováři. Tak proč
by to neměli dělat amatérští herci. Vážně na
tom vůbec nic není. A všichni přece chceme,
abyste
měli
nezapomenutelný
zážitek.
V kalendářích si proto velkým písmem označte
datum 11. a 12. srpna, kdy Obědovice znovu
ožijí divadlem a omamným pískotem zubní
vrtačky.

Kdybyste někdy kráčeli kolem hospody
U Vavřince a slyšeli zevnitř kvílení zubní
vrtačky, tak to rozhodně neznamená, že byste
měli slyšiny. To jen obědovičtí divadelníci pilně
zkouší novou hru, která se celá odehrává
v jedné zubní ordinaci, jak jsme ostatně
nakousli v minulých Vavřincových listech.
Mysleli jsme si původně, že jsme si na
sebe upletli bič, protože koho by napadlo
umístit komedii do prostředí, ve kterém se může
smát jen masochista, nebo člověk, jemuž potíže
s chrupem už dávno vyřešila protéza?
Vzpomeňte si koneckonců na slavný citát Járy
Cimrmana: „Zuby, pohroma huby.“ Jenže hra
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, kterou
napsalo kladenské tvůrčí duo Kazimír Lupinec a
Soňa Šemberyová, je tak dobrá a zábavná, že
sotva jsme začali zkoušet, hned jsme se na
vrtání, trhání, tahání nervů a provádění resekcí
kořenových hrotů začali dívat úplně jinak. Co
vám budu povídat, smějeme se prakticky
nepřetržitě, což je dobrá zpráva především pro Krásné jarní dny plné sluníčka, pohody a
vás diváky, jelikož když se bavíme my, budete vyleštěných mezizubních prostor vám za celý
se posléze bavit i vy. Aspoň doposud to tak obědovický divadelní spolek přeje
fungovalo.
Pavel Novák.
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Tříkrálová sbírka v Obědovicích

pomoc lidem v nouzi.

Oblastní charita Hradec Králové poslala
děkovný dopis, ve kterém Vám všem děkuje za
peněžní dary a podporu jejich práce. V naší obci
koledníci Libor Včelák, Jan Včelák, Jan

Dymeš, Adriana Stejskalová, Kristina
Stejskalová a Jiří Pozler vykoledovali 6 367
Kč . Tato částka bude rozdělena mezi ranou péči

Sluníčko, která poskytuje zdarma služby
rodinám pečujícím doma o dítě s postižením,
domácí hospicovou péči, která umožňuje
umírajícím trávit poslední chvíle společně
v domácím prostředí a odborné sociální
poradenství. Třetina výtěžku je tradičně určena
na humanitární pomoc Charity Česká republika
v zahraničí i u nás a na další charitní projekty na

Potvrzené termíny chystaných akcí
13.5.
20.5.
10.6.
24.6.

- Rybářské závody pro dospělé
- Dětské rybářské závody
- Dětský den
- Sportovní den

Případné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
Tiskovina registrována na MK ČR E 21 990
Uzávěrka příštího čísla 1 5. 6. 201 7
Příspěvky zasílejte na obec@obedovice. cz

Božena Stejskalová

