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současných i budoucích. Však také jedno z prvních interních
rozhodnutích současného zastupitelstva bylo, že všechna
veřejná zasedání budou pořádána opět v prostorách obecní hospody tak, aby všichni občané měli
možnost zapojit se do diskuzí nad věcmi veřejnými.
Ano – revoluce se skutečně nekonala. Rovnýma nohama jsme skočili do největšího a
nejdražšího projektu v historii obce. Stavba kanalizace nás hned naplno zaměstnala po mnoho
měsíců a vlastně nás zaměstnává až do teď – obec totiž musí být až do roku 2025 jejím správcem,
s čímž je spojeno mnoho finančních a administrativních úkolů. Zpětným pohledem mohu potvrdit,

Probíhající renovace památek na Vavřínku
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že kanalizace je pro obec velkým přínosem i
přesto, že hlavně v tlaku na dokončovací práce
jsme mohli být důslednější.
Pojem obecní hospoda. Přál bych každé obci,
aby s ní byl tento výraz pevně spojen. My
máme to štěstí, že hospoda tu existuje po
mnoho desetiletí a má jistou tradici a ohlas i v
okolních obcích především z předlistopadových
dob.
Snad
málokterý
Obědovák
by
nezavzpomínal na éru pana Malého, se kterým
byla místní hospoda dlouho svázána, a
atmosféra té doby je dnes až pověstná. Před
čtyřmi lety to však vypadalo snad až na její
zánik. Ještě zhruba půl roku mělo trvat období,
kdy nebylo možné v čerstvě zrekonstruovaném
objektu Polyfunkčního domu provozovat žádnou
komerční výdělečnou činnost. Převládaly
názory, že hospoda v takto malé obci je
neudržitelná a že pronajmout prostory
šikovnému hospodskému je ekonomický
nesmysl. Situace to nebyla vůbec jednoduchá a
my trávili hodiny, dny a týdny vymýšlením jak
hospodu v Obědovicích udržet. Stále ve mně
převládala představa modelu, že obec
„obědovického“ typu by měla být založena na
třech pilířích – 1. Obecní úřad, 2. Obecní
hospoda, 3. Občané. Tyto tři pilíře by se měly
vzájemně podporovat a přispět tak k tomu, že
ve všech třech oblastech bude převládat
spokojenost. Více než dva roky trvalo nastavení
tohoto modelu tak, abychom mohli kapitolu
hospoda uzavřít a nechat ji rozvinout do
současného stavu.
Víte, kdo je klíčová postava obecního
úřadu? Myslíte si, že je to starosta? Nebo
místostarosta nebo snad celé zastupitelstvo?
Omyl. Když mně účetní obce oznamovala, že již
má věk na odchod do důchodu, nedokázal jsem
si představit, že najdeme osobu, která se
dokáže vyznat ve veškerých dokumentech, jimiž
je současná obecní administrativa přeplněna.
Výběrové řízení na novou účetní obce jsme
připravovali ve spolupráci s metodickým
oddělením Královéhradeckého kraje a dnes
mohu říci, že v této oblasti jsme měli opravdu
šťastnou ruku. Nová posila obecního úřadu si
dokázala
dokonale
optimalizovat
práci
s
veškerými
dokumenty,
zjednodušila
byrokratickou nutnost na nezbytné minimum,
což bylo pozitivně hodnoceno i od kontrol
z Královéhradeckého kraje.
Ve věci údržby zeleně a dalšího obecního
majetku se potřebujeme spolehnout na člověka,
který zastane práci uvnitř i venku a který
dokáže reagovat na nejrůznější rozmary přírody
i jiných vlivů. Způsobů jak se starat o majetek
obce je mnoho. Mnoho z nich jsme si také my i
naši předchůdci vyzkoušeli. Zjistili jsme, že
sezónní zaměstnanec zastane svoji práci pouze
v určitém ročním úseku – ve zbytku roku jsme
se pokoušeli o údržbu obce svépomocí. Bohužel
to nesplnilo naše očekávání. Náš volný čas
nebyl sto pokrýt veškeré zimní práce, které bylo
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nutné realizovat. Opět jsme více než dva roky
hledali optimální model. Současný stav, kdy
obec zaměstnává stabilního zaměstnance, který
je k dispozici, kdykoliv je to potřeba, vnímáme
jako nejefektivnější variantu. Vím, že se
objevuje mnoho výtek vůči údržbě zeleně
v obci, ale pokud mohu soudit, pak z mého
pohledu kvalita údržby obce za poslední období
stoupá k vysokým hodnotám.
Velkou radost mi dělají obědovické
spolky. Je až s podivem, kolik lidí dokáže
spolupracovat a podílet se na společných cílech,
které v různých oblastech zkvalitňují život
v obci. Divadelní spolek je jedním z prvních
nově obnovených spolků, který svými hrami
ukazuje nám i našemu okolí, že i tak málo lidí
dokáže udělat tak velké věci v oblasti kultury a
kumštu. Bezesporu si zaslouží náš obdiv i
podporu.
Před čtyřmi lety započaly velké diskuze
jak dál nakládat s obecním rybníkem, jak se o
něj starat, jak místní lidi naučit vztah k vodě a
rybolovu v centru obce. Nezbývá mi než
poděkovat těm, kteří v nekonečných diskuzích
prosadili založení rybářského spolku, který
chápe jedinečnost rybníku v památkově
chráněném centru obce a dokáže využit jeho
potenciál ku prospěchu nás všech.
V neposlední řadě nesmím zapomenout
na hasiče, kteří se v posledních letech začínají
zvedat z popela a mají snahu navázat na dávno
zašlou slávu obědovických hasičů. Mají chuť
nejenom se zapojit do hasičského sportu, ale i
pomáhat v případě nenadálých situací na
územní obce. Osobně jsem byl v září 2018
účastníkem soutěžního klání mezi jednotkami
SDH okolních obcí, kterého se již účastnil i SDH
Obědovice, a musím uznat, že jsme nebyli jen
parta amatérů, ale představili jsme se jako
konkurenceschopný tým. Pokud toto nadšení a
chuť překlene počáteční administrativní
povinnosti a projde řádným proškolením, stane
se neocenitelným přínosem pro obec.
Ne všechna opatření jsou vždy populární.
Otázka způsobu svozu komunálního a tříděného
odpadu je nejenom u nás v obci, ale i všude
jinde ve světě v posledních letech velice
diskutovaná. V této věci jsme v pravidelném
kontaktu jak se zástupci Královéhradeckého
kraje ve věcech odpadového hospodářství, tak i
s organizací, která pro nás odpad vyváží.
Zavedení pytlového sběru tříděného odpadu
byla nezbytná varianta jak třídit ještě víc než do
té doby. Ano, pro mnoho z nás to bylo nezvyklé,
museli jsme najít místo, kde po čtyři týdny pytle
s tříděným odpadem uchováváme. Nic se však
nedělá jen tak. Toto vše má dlouhodobý cíl –
naučit se třídit veškerý odpad, který
vyprodukujeme. Česká legislativa upravuje
zákaz skládkování od roku 2024 pro směsný
komunální odpad, recyklovatelné a využitelné
odpady. Cenová politika svozu odpadů se od
roku 2024 rapidně změní a každý z nás to pozná
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ve vlastní peněžence. Opatření pytlového svozu
je tedy prvním z těch, které nás mají připravit
na budoucí změny způsobu svozu odpadu tak,
aby to pro nás bylo co nejvíce přijatelné.
Po celé čtyři roky obec zajišťovala
kulturní vyžití prostřednictvím mnoha tradičních
kulturních akcí. S tím, jak se doba a naše životy
v ní urychlují, je to někdy více komplikované. I
přes občasnou slabou účast se snažíme stále
udržovat mnoho pravidelných zábav a akcí pro
děti i dospělé. Věnujeme velké úsilí jejich
přípravě a snažíme se, aby ti, co přijdou,
odcházeli s dobrým pocitem dobře stráveného
času a odreagování od běžného stresujícího
pracovního shonu. V létě 2017 jsme uspořádali
speciální pouťovou slavnost u příležitosti oslav
620 let první zmínky o obci a 120 let od vzniku
hasičského spolku Obědovice.
Jsou také věci, které se nám nepodařilo
dotáhnout do úspěšného konce a stále čekají na
svoji realizaci. Po dva roky jsme se snažili získat
dotační prostředky na opravu chodníků a
bohužel jsme nebyli úspěšní. Žádost a nezbytná
dokumentace k jejímu podání je opět
připravena k podání i pro příští rok. Doufejme,
že žádost bude konečně kladně vyřízena. Více

Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 3/2017 dne 27. 6. 2018

než dva roky jednáme s odborem památkové
péče o možnostech zpevnění břehů okolo
Vavřínku, možnosti opravy a vyčistění zvonice a
dalších objektů Vavřínku. Souhlasné závazné
stanovisko od odboru památkové péče máme
prozatím pouze na opravu pomníku světových
válek a schodiště. Jednání s památkáři musí dál
pokračovat.
Už po mnoho měsíců vedeme diskuze nad
renovací obecních stránek obce. Je třeba je
výrazně
omladit,
implementovat
nové
technologie publikace informací, zjednodušit
jejich obsluhu a celkově je zmodernizovat. Nyní
již víme, že se nám to nepodaří v tomto
volebním období a věc musí dotáhnout příští
zastupitelstvo.
Ve dnech 5. a 6. října si vyberete v komunálních
volbách nové zástupce obce. Poprvé v historii
obce můžete vybírat mezi 14 osobami ve dvou
kandidátkách. Stručný návod pravidel volby
najdete na dalších stránkách tohoto vydání
časopisu. Přeji nám všem a Obědovicím
úspěšnou volbu, která naši obci zajistí zdárné
fungování v dalších čtyřech letech.
Petr Klapka, starosta

Veřejné zasedání 4/2018 dne 21. 9. 2018
1) Starosta přítomné seznámil s přijetím dotace
82 tis. na opravu sochy a pomníku a s tím
spojené rozpočtové opatření č.2/2018

1) Schválili jsme zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 a schválili jsme 2) Schválili jsme dodatek č.2 o pronájmu
bez výhrad výsledek hospodaření obce za hospody - nově na dobu neurčitou
období 1. 1. 2017 – 31.12.2017
3) Schválili jsme návrh na DPP pro kronikářku
2) Schválili jsme závěrečný účet obce obce Adélu Pozlerovou - odměna ve výši 5.175,Obědovice za rok 2017 bez výhrad
Kč
3) Schválili jsme účetní závěrku obce za rok 4) Schválili jsme zrušení předkupního práva na
2017 bez výhrad
pozemky p.č. 266/4 a 266/29
4) Schválili jsme sedm členů zastupitelstva pro 5) Starosta přítomné seznámil s plánem revize
období 2018-2022
územního plánu a jeho změn dle podnětů
spoluobčanů v průběhu listopadu
5) Schválili jsme podání žádosti o dotaci na
pořízení automobilu pro SDH Obědovice
6) Schválili jsme jednotku JSDH Obědovice
6) Starosta přítomné seznámil se zamítnutím
dotací na chodníky. Proběhla diskuze k výšce
komunikace HC7 v rámci KPÚ, bude projednáno
na kontrolním dnu stavby R180. Také proběhla
diskuse ohledně stříhání kulových korun javorů
v obci, ZO to bude konzultovat se zahradními
společnostmi.

7) Proběhla diskuze ohledně postupu na stravbě
R180 a způsobu provedení propustků apod.
Starosta podal informace o dalších prioritních
stavbách v rámci KPÚ - suchý poldr a další
cesty. Diskuse k problémům s odvodněním
"Václaváku" a dořešení terénních úprav na něm.
Nakonec se mluvilo o dorozhrnutí kup u stezky
na Káranice.
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propadnutí hlasů. Pozor, nelze označit obě
uskupení, a pak ještě přidělit preferenční hlasy.
5. a 6. října proběhnou i v naší obci volby V tomto případě lístek propadá včetně všech
do obecního zastupitelstva. Vzhledem k tomu, sedmi hlasů.
že kandiduje 14 občanů ze dvou kandidátek,
Po konci voleb spočítá volební komise
existuje více variant, jak volit.
všechny
hlasy, provede kontrolu a odevzdá je
V naší obci bude i v příštím volebním
dále
ke
zpracování.
Pokud některá kandidátka
období sedmičlenné zastupitelstvo, a proto
nedosáhne
5%
hranice,
její hlasy propadají.
bude mít každý volič možnost udělit až sedm
Rozdělení
počtu
členů
zastupitelstva
je potom
hlasů. Na jednom společném volebním lístku je
spočítáno
dle
D'Hondtova
dělitele.
Jeho
výpočet
všech 14 kandidátů z volebních uskupení
„Zkusme to! “ a „Občané Obědovic“. Každý volič je složitější* a nebudu jej zde podrobně
vysvětlovat.
má tři možnosti, jak hlasovat.
Preferenční hlasy
pro
jednotlivé
kandidáty
jsou
sečteny
a
pro
každou
kandidátku
Za prvé, zaškrtnout křížkem celé
uskupení. Tím dáváte všech sedm hlasů zvolené samostatně je spočítána hranice, kterou je
kandidátce a každý kandidát dostane po jednom nutno dosáhnout, aby došlo ke změně pořadí na
kandidátce. Jmenovitě musí jedinec dostat o
hlasu, pořadí kandidátů se nemění.
více než 10% průměrného počtu hlasů na své
Za druhé, můžete hlasovat libovolně kandidátce, jinak ke změně pořadí nedochází.
napříč kandidátkami a zakřížkovat až sedm Není to tedy tak, že se na konci seřadí počty
kandidátů. Pokud jich udělíte méně, zbylé hlasy získaných hlasů a čistě lineárně se určí pořadí.
propadají, nepřipadají nikomu. Pokud jich Pouze při překročení 10% hranice nad
udělíte více než sedm, celý hlasovací lístek je průměrem dojde k posunu vpřed. Pokud takto
neplatný a nedostane hlas nikdo. Nebo můžete postoupí vpřed více kandidátů, jsou seřazeni
dát hlasy jen lidem z jedné kandidátky a podle počtu získaných hlasů.
Pořadí výsledku voleb jasně určí, kdo
vynechat hlas pro někoho pro vás
z
jakého
uskupení bude v budoucím
nepřípustného, aniž byste dali hlas druhé
zastupitelstvu.
Výsledné pořadí však neříká nic
kandidátce. Tím ale zároveň oslabíte celou
o
tom,
kdo
bude
starostou apod. Jednotlivé role
kandidátku o jeden či více hlasů, které jste
v
zastupitelstvu
si dojednají zvolení kandidáti
nepoužily.
mezi sebou a nakonec odhlasují na ustavujícím
Třetí možností, je kombinace předchozích zasedání obce. Přeji nám, aby z voleb vzešlo
dvou. Pokud se vám například líbí někteří silné zastupitelstvo, které bude ku prospěchu
kandidáti z jednoho uskupení, lze si je jmenovitě obce i životu jejích občanů.
Petr Šindelář
vybrat a křížkem zvolit a zároveň před název
druhé kandidátky dát křížek a zvolit ji jako
- Více si o tom můžete přečíst na stránkách ČSÚ –
celek. Potom zvolené uskupení dostane *https://www.
czso. cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_h
zbývající počet hlasů do počtu sedmi bez lasu_na_mandaty
preference pořadí. Při této variantě nedojde k
Komunální volby 2018

Aktuální stav oprav památek

Vzhledem k tomu, že se socha Sv.
Vavřince, zvonička a památník z 1. a 2. sv. války
nachází na památkově chráněném území,
museli jsme žádat o vydání závazného
stanoviska
i
památkový
úřad.
Celá
administrativa se hned několikrát znásobila a
samotná realizace se protáhla až na hraniční
termín. V původním záměru bylo také osazení
nového zvonu do zvoničky, včetně jeho závěsu
a elektrifikace. Kvůli několika zamítavým
stanoviskám z úřadu památkové péče se nám
nepodařilo sjednotit názor na způsob
rekonstrukce naší zvoničky. Z tohoto důvodu
bohužel nestihneme zorganizovat potřebné
administrativní kroky a dotaci na zvoničku
nemůžeme v letošním roce čerpat. Určitě se
budeme ucházet o dotace v příštím roce, aby již
vynaložené úsilí nepřišlo vniveč. V tomto roce

Vavřincovy listy 3/2018

se nám povede dokončit renovaci sochy Sv.
Vavřince, renovaci památníku padlých a opravu
schodů. Na schodišti se doplní poslední schod,
který je nyní z betonu a cihel a svým vzhledem
kazí celý ráz schodiště. Schodišti se v budoucnu
budeme ještě věnovat, protože postranní opěrní
zídky jsou vylité z betonu, který je nyní na
hraně své životnosti. Na tento záměr budeme
žádat o nové závazné stanovisko. Při jednom
z kontrolních dnů vzniklo hned několik variant,
jak boční pohled schodů vyřešit. Uvidíme, co
nám povolí památkový úřad.

Zpracování studie na zpevnění
břehu rybníka Lednice
Aktuální stav rybníka Lednice, který se
rovněž nachází na památkově chráněném
území, je ve velmi neutěšeném stavu.
Povětrnostními vlivy a erozí půdy dochází
k neustálému vymílání břehů a k postupnému
ubývání hran zbytků blatné tvrze na Vavřínku.
Abychom tuto památku zachovali pro další
generace, je nezbytné zajistit zpevnění břehů.

Výtavba cest v rámci KPÚ

V letošním roce byla provedena výstavba
cest definovaných v rámci proběhlých
komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
v katastrálním území Obědovice. Jednotlivá
zastupitelstva obce se úpravami zabývala již od
roku 1995, kdy byla pozemková úprava
zahájena na základě žádosti vlastníků pozemků.
V roce 2009 začal Pozemkový úřad Hradec
Králové pracovat na návrhu KPÚ. V roce 2011
byl návrh KPÚ zastupitelstvem obce Obědovice
schválen. Na konci roku 2014 byla dokončena
projektová dokumentace a započalo stavební
řízení. V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele stavby a v letošním roce probíhala
vlastní stavba. Realizací právě dokončených

5
Rádi bychom Vás požádali o prohledání
Vašeho fotoarchivu, zda se v něm nenachází
fotografie Vavřínku a zejména pak památníku
padlých. Na pískovcovém památníku 1 sv. války
jsou některé znaky nečitelné. Rádi bychom je
obnovili, ale ani za pomocí kroniky se nám
nepovedlo k uvedeným jménům najít správná
data. Fotografie prosím noste na obecní úřad
nebo mě kontaktujte na telefonu 776 287 729.
David Kulda

Nechali jsme si zpracovat studii, jejíž součástí
bylo také měření sedimentu bahna na dně
rybníka. Aktuálně tuto studii konzultujeme
s památkovým úřadem a na základě výsledků
jednání se budeme věnovat zpracování
projektové dokumentace. Doufáme, že se najde
dotační titul, který nám pomůže s financováním
této akce, protože první velmi hrubé odhady
mluví o ceně mezi 4 – 6 mil. Celková cena díla
bude hodně závislá na způsobu zpevnění břehů,
který nám památkový úřad schválí.
David Kulda

cest bude naplněn smysl pozemkových úprav,
což je především zajištění přístupu k přilehlým
pozemkům, zlepšení odvodu přívalových vod (v
tomto případě z jihovýchodní části obce) a
dojde i k částečnému odklonu zemědělské
techniky ze zastavěné části obce. Věříme, že
nové komunikace budou hojně využívány i pro
jiné volnočasové aktivity.
David Kulda

6
Vojenský dětský den

Vavřincovy listy 3/2018

Vojna není kojná, to si děti vyzkoušely
v půlce června. Počasí tedy červnovému
neodpovídalo, byla zima a foukal studený vítr.
Přes tuto nepřízeň počasí jsme pod vedením
profesionálního vojáka Zbyňka provedli nástup,
pořadové cvičení a seznámili se s obsahem
vojenské prověrky. Na místě byla zřízena polní
nemocnice pod vedením Zdeňky, která byla
přejmenována na majora Houlihanovou.

Zazvonil zvonec a pohádky byl konec,
děti se zavrtaly do spacáků a spalo se až do
rána. Děkujeme naší skvělé hospodské za
důvěru a útočiště.
A závěrem velké DÍKY Zbyňku Šustrovi
za pomoc a inspiraci!
Adéla Pozlerová

Prověrka, kterou vojíni absolvovali,
obsahovala následující: hod granátem a střelbu
bazukou na nepřítele, lezení a slaňování,
pozorování nepřítele, střelbu z paintballové
zbraně, překážkovou dráhu, znalostní zkoušku a
prověrku v polní nemocnici. Po zdolání všech
disciplín si vojáci vybrali cenu a byl ohlášen
nástup, kde Zbyněk provedl vyhodnocení
celého cvičení.

Následně proběhla ukázka výstroje
vojáka a maskování. Na závěr nám major
Houlihanová předvedla, jak poskytnout první
pomoc a Krabičku poslední záchrany tzn. KPZ.
Program vojenského dětského dne
vyvrcholil večer, promítáním pohádky COCO.
Sál hospody U Vavřince se stal zázemím pro
letní kino, protože venku se zimou nedalo
vydržet.
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2. ročník vesnického tábora
Velryba k obědu
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typickými pro roční období. Užily si náročnou
šipkovanou
z Obědovic do Kratonoh
v masopustních kostýmech nebo si vyzkoušely
povolání hasiče či policisty. Sportovní výkony
překonávaly v rámci zátěžového závodu Velryba
race a akční vložkou byla ukázka výcviku i
zásahu policejních psů. Závěrem každého
turnusu bylo představení tanečků a zpěv
táborové hymny, na které navázalo posezení
s rodiči.

Je asi zbytečné dlouze představovat
Velrybu k obědu. Po roce jsme se sešli,
abychom připravili program pro děti v období,
kdy je školka zavřená a školáci mají prázdniny.
Protože se to v loni vydařilo a ohromně nás to
bavilo, rozhodli jsme se tábor rozšířit z jednoho
týdne na dva.
Některé děti s námi strávily jeden
turnus, některé oba. Oba turnusy byly plně Za celý organizační tým tábora Velryba k obědu
zdraví rodiče a děti „ strejda“ David.
obsazeny 30 dětmi. Kromě oblíbené návštěvy
Fajnparku se děti seznámily s tradicemi
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Rozloučení s prázdninami
Prázdninové měsíce byly plné sluníčka a
zaručeného počasí. První zářijová sobota ale
slibovala déšť už od rána, a tak se akce rozdělila
na dvě části. Divadelní spolek pozval své kolegy
loutkoherce z divadla Kozlík, které zahrálo
Vodnickou pohádku. V sále hospody U Vavřince
sledovalo příběh kolem 30 malých pozorných
diváků.
Nedělní odpoledne jsme pozvali děti na
pohádkovou náves, kde na ně číhala
čarodějnice s čerty, ale i laskavá víla a vlk z

Karkulky. V divadelním ateliéru se díky
maskérce měnili kluci a holčičky v pohádkové
bytosti, aby je pak šikovná fotografka vyfotila
jako nej nej hvězdy. Klauni zjišťovali filmové
znalosti a dovednosti malé obědovské
drobotiny, ta ještě stihla
občerstvení a
sladkosti, než většinu lidiček vyhnal z návse
bouřkový déšť .
Obě akce jsme si dle možností super
užili, velké díky všem co přišli i pomohli a upekli
dobroty.
Alena Sadílková

10

Druhá účast JSDH Obědovice na
hasičských závodech

Že je v obci potřeba jednotka JSDH není
jen zákonná povinnost, ale vcelku praktická
skutečnost. Vzpomeňme na nedávnou nucenou
přehlídku hasičské techniky celkem 11
nasazených jednotek v rámci zásahu při hašení
stohu. I přes nedostatek času se pomalu daří
dotahovat administrativní záležitosti, jako je
jmenování členů sboru, nutné prohlídky a
školení.
A protože to není jen o formalitách,
rozhodli jsme se přijmout pozvání na oslavy
výročí 130 let od založení SDH Osice. V rámci
oslav byly pořádány i závody jednotlivých
spolků v TFA a hasičském útoku. TFA je zkratka
z angličtiny – Toughest Firefighter Alive.
V překladu to znamená „Nejsilnější hasič
přežije“. Náš tým musel zdolat 2x smotání
hadic, 2x převrácení pneumatiky na vzdálenost
15 metrů, 2x20 ran kladivem do horní a spodní
podložky tzv. hammer boxu (železná konstrukce
do které se mlátí kladivem). Hned po
absolvování těchto disciplín jsme se seběhli u
stříkačky a běželi útok. Náš čas byl celkem 2:29
min. Znamenalo to sice až 6. místo, ale my měli
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radost, že i přes minimální, vlastně spíše žádný
trénink se nám útok povedl a úspěšně jsme
vystříkali terče.
Už se těšíme na vlastní stříkačku a první
trénink útoku u nás v obci. Kromě aktivní
prezentace v rámci útoku, jsme s sebou vezli i
kus historie v podobě hasičské stříkačky a
prezentačních tabulí, kde je zachycena historie
hasičství v naší obci. Doufám, že nás zase
někdo někam pozve. Byl to pěkný kulturněsportovní zážitek.
David Kulda, velitel jednotky JSDH
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Konec zubařů v Obědovicích
aneb o
Posvícení si na vás posvítíme

Jestli někoho z vás bolí šestka vlevo
nahoře, budete mít poslední šanci nechat si ji
vytrhnout vybraným doktorem z obědovického
divadelního spolku. Dvouletý cyklus, kdy jsme
zkoušeli, premiérovali a reprízovali hru Rozpaky
zubaře Svatopluka Nováka se pomalu, ale
nevyhnutelně blíží ke svému konci. Čekají nás
už jen dvě představení. To první odehrajeme
v sobotu 27. října v Kobylicích, aby se místní
mohli přijít podívat na svého rodáka Míru v roli
drsného dentisty Petra Kokeše. A na 10.
listopadu jsme si pro vás připravili derniéru
v sále hospody U Vavřince. Poslední
představení, které začne v 18:30, bereme jako
poděkování Obědovicím za všemožnou podporu,
proto jsme stanovili vstupné na symbolických
0,- kč. Pokud byste si přesto říkali: „Podruhé na
to nepůjdeme, už jsme to viděli na premiéře,“
tak bych vám chtěl doporučit, abyste to
rozhodnutí přehodnotili, protože stejně jako u
ostatních her se i „Zubaři“ během repríz
neustále vyvíjeli, takže se dost dobře může stát,
že budete mít pocit, že sledujete úplně jiné
představení. A zapomínat nesmím ani na kolegy
herce, kteří se během poslední šichty určitě
budou chtít postarat o to, abyste si odnesli
naprosto originální zážitek, něco dosud
neviděné, něco, co se vůbec nenachází
v původním textu.
Byly to krásné dva roky, během kterých
jsme zjistili, že u hry ze současnosti se můžeme
víc vyblbnout a míň si pamatovat text a že

zubařské křeslo je asi ta nejtěžší rekvizita
v historii divadelnictví vůbec. Také se nám
podařilo rozšířit ansámbl o nesmírně
talentovanou Míšu Štěpánkovou, která se
zvládla naučit hned dvě role najednou a obě
navíc skvěle odehrát. Do divadelní rodiny navíc
přibyla Laurinka Sadílková, a jestli zdědila talent
po rodičích, tak se můžeme těšit na univerzální
členku, která bude tahat kulisy a do toho čistě
zpívat.
Ale zpátky do o něco bližší budoucnosti.
Když něco končí, mělo by něco dalšího začít.
V lednu 2019 začneme zkoušet zbrusu novou a
vlastní hru, která je plná humoru, vína, svádění
a rýmování. Jestli se všechno podaří, jak má, tak
by byla škoda nemít 9. či 10. srpna rezervované
místo na naší návsi, kde proběhnou dvě další
světové premiéry, tentokrát snad za asistence o
něco lepšího počasí. Těšíme se na vás už teď.
Pavel Novák, režisér
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11. ročník pochodu PTP

Na konci loňského roku dostala
naše obec příležitost, účastnit se pochodu PTP a
zároveň se podílet na její organizaci. Písmena
neznamenají nic jiného než Ponížení Tukové
Pneumatiky. Pochod již po jedenácté organizoval
pan Šimek z Volče. Ten pouhou procházku
z povánoční návštěvy restaurace, povýšil
společně se svými přáteli až na meziregionální
pochod s účastí 138 lidí. Pochod začal v obci
Voleč, pokračoval do Chudeřic, Káranic a

Obědovic. V Obědovicích bylo připraveno
ohniště se svařáčkem a gulášovou polévkou. Po
krátké pauze se pokračovalo směrem ke
starému vagonu a odtud zpět, každý do své
vesnice. My z Obědovic jsme se vrátili domů
přes Chudeřice a Káranice. Tedy přesněji, do
naší hospůdky U Vavřince, kde na nás za
odměnu čekal ovárek. Byla to zajímavá akce,
která do svátečního času přinesla trochu
pohybu. Pochod se konal 27. prosince 2017 a už
se těšíme na další ročník.
David Kulda

Potvrzené termíny chystaných akcí
20.10. 15:00 - drakiáda a dýňování
10.11. 18:30 - derniéra hry "Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka "
10.11. 21:00 - posvícenská zábava - hraje Jari Kurri
2.12. 15:00 - tradiční advent a rozsvěcení vánočního stromu
Případné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
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